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Beretningen siden vores generalforsamling 8. april 2014 

Beretningen er et kik tilbage og et kik mod fremtiden  

Hvor er vi på vej hen? 

Hvad har været vores udfordringer i 2014 og 2015? 

Hvordan ser vi på fremtiden? 

Metal Bornholms nye visioner.  

Eventuelle fusioner. 

Faglige sager. 

Arbejdsskadesager/ Stressskader.  

Lønstigning. 

Agitation og kampanger 

 

Metal Bornholm holder skansen. Vi er kommet godt ud af 2014 og godt i gang med 2015. 

Industrien på øen har klaret sig godt på trods af den krisestemning, der har hersket de 

seneste år og på trods af det faktum, at det har været nogle magre år for mange af vores 

virksomheder. Desværre har vi oplevet en krisestemning, som har trukket huen ned over 

mange af vores servicevirksomheder. 

 

Alt for ofte ser vi virksomheder, der har ondt i ordrebogen. Modsat ser vi heldigvis også 

virksomheder, der er godt funderet. Det er virksomheder, der har udvist rettidig omhu og 

som har lagt til side fra de fede år, så de bedre har kunnet klaret skærene i modgang. 

 

Antallet af virksomheder på vores ø er faldende. Dertil kommer, at vi bliver færre og færre 

bornholmere. Dette triste faktum fremgår blandt andet af statistisk materiale fra Center for 

regional forskning på Bornholm. Det er en meget beklagelig og uheldig udvikling, men det 

er også en udvikling alle relevante parter skal handle på. 

 

I dag oplever vi i Metal udfordringer, der blandt andet indebærer stor ledighed i nogle 

brancher, mens andre brancher råber på kvalificeret arbejdskraft. 

 

Vi har - siden Dansk Folkeparti, Venstre og De Radikale lavede det famøse dagpengeforlig 

på Christiansborg - her på øen kæmpet og talt i mod dette forlig. Forliget har udhulet den 

tryghed, som et dagpengesystem skal give til den enkelte. Forliget har plantet en 

bekymrende økonomisk usikkerhed blandt ledige, men også blandt folk i arbejde, som af 

den ene eller anden årsag kan være bekymret for deres fremtidige ansættelsesforhold. 

Optjeningskravet skal ændres og det skal også den samlede periode, hvor man kan få 

dagpenge. I øjeblikket oplever vi et dagpengesystem, som ikke lever op til tidligere tiders 

formål, så som at give den enkelte og den lediges eventuelle familie en økonomisk tryghed i 

en periode uden beskæftigelse. 



 

I medierne er det i dag legalt at omtale vores ledige medlemmer som dovne ikke parate eller 

samfundsnassere. Det er legalt at hænge vores uskyldige ledige ud som sociale tabere fordi 

de ikke er i arbejde. Den måde at omtale ledige på vil Metal Bornholm på det kraftigste tage 

afstand fra. I Metal Bornholm kræver vi uddannelse og kompetenceudvikling og 

selvfølgelig at de ledige bliver behandlet med respekt.Vi har alle brug for respekt for at 

komme videre – i sær i perioder af vores liv, hvor vi er presset beskæftigelsesmæssigt og 

økonomisk. I Metal er vi nu nede på19 ledige. Uanset vi i det daglige gør et stort stykke 

arbejde sammen med vores ledige, så er vi desværre ikke i nul. De ledige skal i 

beskæftigelse og indtil de kommer det har de en helt grundlæggende ret til at blive 

behandlet værdigt og med respekt. Det er værdier vi i det daglige arbejde med vores 

medlemmer prioriterer højt, og det vil vi fortsætte med. 

 

På Bornholm har vi et arbejdsmarked, hvor virksomhederne har en forventning om at 

arbejdskraften er klar, når de skal bruge medarbejdere. Sådan skal det være. Derfor er det – 

som jeg også har sagt tidligere i beretningen - vigtigt i forhold til den danske model at vores 

fyrede og ledige medlemmer får en tryg og sikker ledighed, hvor de kan samle ny viden og 

kompetencer for at være klar til jobbene, når udbyder eller vores virksomheder forventer 

jobbene skal besættes. Desværre har vi også i Metal oplevet medlemmer som i deres 

ledighedsperiode stresses økonomisk, og som derved bliver sværere at få ud i jobs. Det skal 

vi selvfølgelig undgå.  

 

Hvor er vi på vej hen? 

Vi er i dag 1123 medlemmer. Det vil sige at vi har mistet medlemmer, men ikke som det 

fremgår af statistikken vores kernemedlemmer og betalende stemmeberigtige medlemmer. 

Her er vi i dag 1062 medlemmer. 13 flere end i år 2014, hvor vi var 1045, så vi er 

fortrøstningsfulde over for fremtiden, hvad angår organisationsgraden af metal medlemmer. 

 

Metal Bornholm har ikke problemer med at tiltrække de unge. Vi har erfaret, at vi skal 

servicere de unge, så de forstår fordelen ved fælleskabet i en moderne fagforening. 

På Bornholm vil de unge gerne ind i metal. Fagforeningen skal bare være klar til at byde de 

unge velkomne på deres måde og med den indfaldsvinkel de har. Vi skal være skarpe på de 

unges behov og agere ud fra de unges behov. I metal er vi bevidste om ikke at skabe afstand 

til de unge. Også overfor de unge kalder vi en spade for en spade. 

 

De unge er vores fremtid. Ingen tvivl om det. De unge ser dog på det faglige fælleskab med 

andre øjne end den ældre generation. Det er derfor vigtigt, at vi lidt ældre medlemmer 

forklarer hvad for følelser, vi selv havde, da vi stod i døren første gang og bad om 

medlemsskab. Vi må blandt andet forklare de unge, at de ved at være en del af et fagligt og 

socialt fællesskab, kan stå meget stærkere i eksempelvis kampen mod en dagligt 

undertrykkende virksomhedsleder, der stort set hver dag, har fået det forkerte ben ud af 

sengen. 

 



Vi vil gensidig respekt. Når vi respekterer arbejdsgivers ret til at lede og fordele arbejdet, vil 

vi også respekteres for vores kamp for ordentlige løn og arbejdsvilkår.  

 

Metal Bornholms udfordringer i 2014-2015  

En af vores udfordringer har været at gå fra at være en meget traditionel og papirorienteret  

fagforening, hvor mange kræfter blev lagt i a-kasse regi til nu at være en digitalorienteret 

forening. En digital forening, hvor vores medlemmer bliver mødt med krav og forventninger 

om selv at klare mange ekspeditioner, så som at udfylde ledighedserklæring, dagpengekort 

og ansøge om feriedagpenge.  

 

Uanset digitalisering og de udfordringer den i sig selv giver os og vores medlemmer i det 

daglige, har vi stadig vores fokus på at servicere vores a-kasse medlemmer ud af deres 

ledighed.  

 

Her i metal har vi i december sidste år desværre måttet sige farvel til vores sekretær Tina. 

Tina søgte og fik anden beskæftigelse. Vi har været glade for samarbejdet med Tina, og jeg 

vil her gerne benytte lejligheden til at sige Tina tak for indsatsen i metal samt ønske hende 

alt muligt godt i fremtiden. 

 

Med Tinas opsigelse fik vi mulighed for at kikke vores organisation igennem og få kikket 

på den nye profil Metal Bornholm skal have og hvad ønsker vi os for de kommende år. 

Her er alle sten i afdelingen vendt. I hele 3 måneder var vi uden sekretær. Det mundede ud i 

et stillingsopslag hvor vi søgte en sekretær. Læste man stillingsopslaget grundigt, søgte vi 

nok i virkeligheden en faglig sekretær. Afdelingen fik 110 ansøgninger, herunder mange 

kvalificerede ansøgere, der kunne være blevet gode og dygtige sekretærer i Metal. 

Tak for alle ansøgningerne   

Men en skilte sig markant ud. Teddy Hansen, konsulent og jurist, Med den baggrund som 

han skitserede i sin ansøgning og ved den samtale ansættelsesudvalget havde med ham var 

vi ikke i tvivl. Han har det afdelingen har behov for at komme ud over stepperne. 

Teddy vil varetage den tunge sagsbehandling i arbejdsskader, ankesager. Teddy vil også 

varetage vores bisidderroller i forhold til jobcenter. LG sager. Samt A-kasse samtaler og 

vejledning. 

Michael vil få regnskab, A-kasse lovgivningen, efterløn m.m. 

Denne opgavefordeling vil betyde, at jeg som formand vil få en endnu mere fri rolle til at 

dække vores virksomheder, komme mere ud og sætte fokus på opsøgende arbejde, 

overenskomster og ikke mindst medlemspleje. Den skitserede arbejds- og opgavefordeling 

tror jeg på er optimal, når det kommer til vores kerneopgave, nemlig at servicere vores 

medlemmer.  

Metal vil ud og overenskomstdække Bornholm. Vi vil sætte fokus på de virksomheder der 

ikke er overenskomstdækket. Vi vil arbejde for, at alle vores medlemmer får en 

overenskomst, når de er ansat på virksomheder inden for vores område. 

Hvorfor skal der være medlemmer, der arbejder på vilkår, hvor de ikke får pension, 

overtidsbetaling, eller den 6. ferie uge? 



Når det kommer til østeuropæisk arbejdskraft på Bornholm vil vi også værne om ordentlige 

løn og arbejdsvilkår. Vi vil tage kontakt til virksomhederne og sikre os, at der er 

overenskomst på det udførte arbejde. Vi vil fortælle vores udenlandske lønmodtagere om 

fordelene ved vores faglige fælleskab med konstant fokus på faglig organisering. Vi vil 

kæmpe en kamp for at alle lønmodtagere - uanset oprindelsesland - har ordentlige løn og 

arbejdsvilkår og samtidig er organiserede. Ordentlige lønforhold og et sundt og sikkert 

arbejdsmiljø er universelle værdier, der selvsagt gælder for enhver. Kort sagt, Metal 

Bornholm vil holde et vågent øje med de tvivlsomme virksomheder og bruge alle 

tilgængelige legale midler for at sikre ordentlige løn og arbejdsforhold for alle. 

 

Eksempelvis vil vi ikke acceptere, at vores kommunale virksomheder lejer ud til 

tvivlsomme virksomheder, der udkonkurrerer vores virksomheder. Her har vi set, at Nexø 

Havn har østeuropæiske virksomheder, der står for cykeludlejning og hoteludlejning. Det er 

ikke meningen, at vores kommunale virksomheder skal udkonkurrere vores private 

virksomheder blot med det formål at skaffe kapital i deres selskaber. Også her vil vi holde et 

vågent øje og kræve ordentlige løn og arbejdsvilkår. 

    

Jeg vil gå i brechen for, at arbejdere inden for vores foreningsområde organiseres. Jeg vil 

have klarhed over, hvem der arbejder hvor og på hvilke vilkår.  

 

Metal Bornholm vil byde fremmed arbejdskraft velkommen, men det skal være fremmed 

arbejdskraft, som arbejder på de samme løn og arbejdsvilkår, som os der allerede arbejder 

på øen. 

  

Hvordan ser vi på fremtiden? 

Som faglig organisation på en ø i konstant tilbagegang på mange områder, kan vi let blive 

en del af det kor, der står og synger klagesange. Det vil vi ikke være. Vi har en stærk tro på 

vores forening og det alt det den repræsenterer. Der skal ikke herske et sekunds tvivl om, at 

vi i metal konstant vil arbejde benhårdt for vores forenings fremtid. Vi vil selvfølgelig også 

arbejde benhårdt for – i samarbejde med alle relevante samarbejdspartnere – at sikre en 

fortsat driftig industri på Bornholm. Industrien har brug for os og vi har brug for den. 

 

I Metal er vi i vores daglige arbejde optimister, men også realister. Vi vil forholde os 

nøgternt og velovervejet til de udfordringer, som vil berøre os fremover. Eksempelvis har 

Marel for nylig besluttet af fraflytte Bornholm. Det er i sig selv meget beklageligt – ikke 

mindst for de medlemmer og deres familier, som bliver berørt af en sådan pludselig 

virksomhedslukning. Uanset Marel har valgt at flytte sine aktiviteter til Aarhus vælger vi i 

Metal at bevare vores optimisme. Vi tror på, at den bornholmske industri fortsat har brug for 

mere arbejdskraft. Nogle medlemmer vælger at gå på efterløn, andre medlemmer vælger at 

gå på pension og nogle medlemmer vælger af den ene eller anden årsag at flytte fra øen. Det 

åbner mulighed for at nye kræfter kan komme i gang, herunder også de unge. 

 

En af vores største opgaver som fagforening er at levere fornøden og velkvalificeret 

arbejdskraft til de bornholmske virksomheder. Til gengæld har øens virksomheder en vigtig 



opgave, når det kommer til ansættelse af elever og lærlinge. Vi opfordrer virksomhederne til 

at tænke på den lange bane. Vi opfordrer virksomhederne til at tage ansvaret på sig og til at 

udvise rettidig omhu. Med ansættelse af elever og lærlinge kan virksomhederne jo også 

sikre den fornødne kvalificerede arbejdskraft ved selv at uddanne den.  

 

Forbundsmøde marts 2015 

 

Indflydelse på lokalsamfundet. 

 

Metal Bornholm er en del af en kommune med ca. 40.000 indbyggere. Metal forsøger på 

forskellig vis at påvirke øens udvikling i den rigtige retning. Det gør vi bl.a. ved at være 

tilstede og synlige i forskellige fora. 

 

Vi har lokalt ca. 1130 medlemmer. 

 

Vi er en del af LO-familien og vi har vores egen LO-sektion, som er på 7500 LO 

medlemmer. 

 

Ved vores medlemskab i LO, har vi følgende poster som vi besætter: 

 

Vi sidder i Business Center Bornholm. (Erhvervsrådet, hvor alle faglige organisationer 

inden for erhvervslivet sidder).  

Vi sidder i Campus Bornholms Bestyrelse. (Bornholms Erhvervsskole, hvor vi lige netop 

har besluttet at optage alle uddannelser på Bornholm under fælles tag med et stort nybyggeri 

til følge). 

Vi deltager i formøder med det lokale RAR og med det Bornholmske Vækstforum. 

 

Ud over disse udvalg, sidder vi også i UTA-udvalget. (uddannelse til alle). UTA er et 

udvalg, der blev lavet for at sætte fokus på uddannelse til alle de unge på Bornholm. 

 

Vores kasserer sidder også i et udvalg sammen med jobcenter Bornholm. 

 

Derudover har afdelingen en produktudviklingsklub, hvor vi inviterer de skæve hjerner på 

Bornholm, som har udviklingsgener i sig. 

 

Metal Bornholm har under min ledelse fokuseret på uddannelse, uddannelse og atter 

uddannelse. Derfor forsøger vi da også hele tiden at være ajour med gældende 

uddannelsespolitik. 

  

Jeg er selv medlem af to LUU´er, som betyder lokalt uddannelsesudvalg. Jeg sidder i LUU 

på Bornholm og i Hillerød. Derudover besigtiger og godkender jeg virksomheder til 

lærlinge inden for træ og plast området. 

 

Vores kasserer sidder i LLU på Bornholm inden for maskine og produktion. 



 

Jeg sidder også i UG 7 inden for Træ og plast. 

 

Når Michael og jeg sidder i så mange udvalg som vi gør, har det blandt andet som formål at 

påvirke beslutningsprocesserne og indholdet af beslutningerne, der bliver truffet. For Metal 

Bornholm er det vigtigt at prioritere vores tid og hele tiden sørge for at være tilstede i de 

udvalg, der gavner vores medlemmer bedst. 

 

 

Dansk Metal og Metal Bornholms Visioner. 

 

I skrivende stund har Dansk Metal store planer. Dansk Metal har købt et nyt forbundshus 

som vi forventer at flytte ind i nærmeste fremtid. 

 

Vi er i færd med at få introduceret en helt ny IT-platform. Det har betydet, at der er indkøbt 

nyt hardware. Vi har bl.a. fået nye store 27 tommer skærme. Vi skal også sætte os ind i et 

nyt journaliseringsprogram, ny hjemmeside mv. 

 

Her i afdelingen vil Teddy være den, som tager sig af vores hjemmeside. Teddy og jeg skal i 

nærmeste fremtid på et kursus i opbygning og vedligeholdelse af ”metal” hjemmesiden. 

 

Det er også meningen, at Teddy skal få os på Facebook i nærmeste fremtid. 

 

Eventuel fusion: 

 

På forbundsplan forhandler vi med NNF om en eventuel kommende fusion. Her på 

Bornholm er vi klar til - sammen med NNF - at kigge på muligheden for et bofællesskab. En 

vellykket fusion forudsætter en forudgående åben og ærlig diskussion. Den er vi parate til at 

tage med vores faglige kolleger i NN. Her i metal tror vi på ideen med at fusionere. Vi tror 

på, at vi qua større fællesskaber over for arbejdsgiverne kan stå stærkere i kampen for hele 

tiden at forbedre vores medlemmers løn og ansættelsesvilkår. Metal Bornholm håber at 

NNF på Bornholm også ser mulighederne og styrkerne i et fagligt fællesskab. 

     

Faglige sager: 

 

Vi har netop fornyet de offentlige overenskomster inden for det statslige, offentlige og 

regionale område. Vi ses udfaldet af overenskomstforhandlingerne er positive. 

 

På det kommunale område lægges der op til 4,81 % lønstigning. 

 

På det regionale område lægges der op til 5,39 % stigning. 

 

På det statslige område lægges der op til 4,5 % stigning. 

 



Der er tale om lønstigninger, der udmøntes over de næste 3 år. 

 

Metal Bornholm anbefaler et ja til overenskomsten. Vi synes forliget er fornuftigt. 

  

Vi har i årets løb haft flere faglige sager. Vi prioriterer, at disse sager kan løses lokalt. Det 

gør vi selvfølgelig af hensyn til et godt fremtidigt samarbejde med virksomhederne til gavn 

for vores medlemmer. 

  

Vi har i årets løb tegnet overenskomst med cykelforretningen i Snellemark, med Autoflot i 

Åkirkeby, samt med skadeservice ved Michael Møller. 

 

Vi har været til forhandling med BRK IT for at få BRK til at sætte vores medlemmer over 

på vores overenskomst, hvilket har afstedkommet, at vi nu forhandler for 2 af vores 

medlemmer. Tidligere var det HK, som tog sig af forhandlingen. 

 

Vi skal snart til forhandling med Østkraft som skal have deres overenskomst fornyet. De 

ligger i dag under overenskomsten for KTO forliget. 

 

Vi oplever, at mange af vores lærlinge honorerer de krav, der stilles til dem ude på 

arbejdspladserne. Derfor har vi oplevet en tilbagegang i forhold til sager om advarsler og 

irettesættelser af lærlingene. Der synes jeg er meget positivt. 

 

Desværre har vi i afdelingen alt for mange arbejdsskadesager. Vi ligger konstant på et 

niveau svarende til mellem 20-30 sager. Vi gør hvad vi kan for at hjælpe medlemmerne med 

disse sager. Det gælder alt det processuelle i sagerne så som anmeldelse, udfyldelse af 

diverse oplysningsskemaer, hjælp til forståelse af afgørelserne og eventuel anke, hvis vi 

sammen med medlemmet vurderer, at sagen skal ankes til Ankestyrelsen. 

 

For de af vores medlemmer som har behov for at have os med som bisidder til møder i 

eksempelvis jobcentret, står vi parate. 

 

Her er det naturligt at gøre brug af Teddy´s juridiske kompetencer. Teddy har i mange år 

arbejdet med beskæftigelses- og sociallovgivningen og kan derfor være med til at sikre, at 

jobcentret overholder gældende sagsbehandlingsregler, og at der bliver klaget over de 

afgørelser, det giver god mening af klage over. 

  

Desværre oplever vi, at stress er et stigende problem for vores medlemmer både på og uden 

for arbejdsmarkedet. Det er trist, og det er noget vi hele tiden skal være opmærksomme på. 

Hvad kan vi gøre for at forebygge og afhjælpe stress? Det må vi hele tiden spørge os selv og 

hinanden om. De gode svar må vi tage til os, herunder best practice på stressområdet. Hvad 

har andre gjort for at forebygge og afhjælpe stress? Hvad har virket og hvad har ikke virket? 

 

Lønstigning. 4 Kva. 2013 var afdelings gennemsnit for 450 medlemmer på 170,25 kr. 

lønstatistikken 4 kva. 2014 var gennemsnittet for 454 medlemmer. på 172,49 kr. 



En stigning på et år på 2 kr 24 øre.  

Jeg har en forventning om, at vi vil se en fortsat stigning hen over året. 

 

Agitation og kampanger: 

 

Også i 2014 var Metal Bornholm en del af Folkemødet. Vi havde vores base over for hallen. 

I 2015 vil vi være at finde et nyt sted, nemlig på den gode beliggenhed lige over for Dromen 

inden i skoven. Vi vil sørge for at invitere jer til arrangement om fredagen og om lørdagen. I 

vil høre nærmere herom. 

 

I 2014 var vi også en tur i zoo. Hele tre ledbusser måtte der til for at køre vores medlemmer 

adsted. Vi havde en god dag – og tak for de gode minder. 

 

Politik: 

 

I år skal vi have folketingsvalg. Vi går også og venter spændt på dagpengekommisionens 

input til en reform af dagpengesystemet.  

 

Jeg vil opfordre alle metalmedlemmer til at sætte krydset det rigtige sted på valgdagen. Sæt 

krydset, så vi kan få en rød regering efter valget. En rød regering, som blandt meget andet 

kan vedtage en ny dagpengereform, der fjerner alle tidslerne fra den vi har i dag. 

 

Vi har nu i alt for mange år levet med en blå regerings dagpengereform, som blev tromlet 

ned over lønmodtagerne med krav om 1924 timers optjening og halvering af 

dagpengeperioden. En reform, som har betydet, at mange metaller helt har mistet deres 

forsørgelsesgrundlag og har måttet gå fra hus og hjem. Sådanne tilstande kan vi ikke være 

bekendt at have i et af verdens rigeste lande i år 2015.  

   

 

 

     

  

 

    

 

 

 

  


