
METAL HOVEDSTADEN 
  

Referat Generalforsamling 16. juni 2020 Side 1 

 

Formand Henrik Stilling bød velkommen til de 159 fremmødte medlemmer. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigenter 

2. Valg af stemmeudvalg 

3. Bestyrelsens beretning 

4. Regnskab 

5. Indkomne forslag 

  a. Kongresforslag 
  b. Forslag til overenskomst 2021 

6. Valg 

a) Valg af formand 
b) Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer 
c) Valg af 3 bestyrelsessuppleanter 
d) Valg af 2 revisorer 

7. Metals kongres 

a) Valg af kongresdelegerede 

8. Eventuelt. 

 
 

AD 1.  Valg af dirigenter 
 
Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Lars Andersen og Jens Kjeldsen som dirigen-

ter, hvilket generalforsamlingen enstemmigt tiltrådte. 

 

Dirigenterne takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvars-

let og oplæste herefter dagsordenen. Dagsordenen blev godkendt. 

 

 
AD 2. Valg af stemmeudvalg 
 
Der blev foreslået nedsat et stemmeudvalg bestående af Flemming Overby, Eyvind Niel-

sen, Tim Abild, Jacob Ringgaard, Steen Søger Mogensen, Flemming Andersen og med 

Michael Gringer som stemmeudvalgsformand.  

 
 Godkendt. 
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AD 3.  Bestyrelsens beretning 
 

       
Velkomst 
Velkommen til generalforsamling i Metal Hovedstaden, en af de mere specielle en af slag-
sen grundet Corona 
Vi har for første gang, siden den store fusion i 2007, måtte flytte generalforsamlingen ind i 
større lokaler, som her i Imperial, for at sikre at vi kan holde en sundhedsmæssig forsvarlig 
generalforsamling med den rette afstand og med en sandwich i stedet for den varme ret - 
alt sammen for at I kan gå lige så raske hjem i aften, som da I kom. 
 
Da jeg i sin tid planlagde generalforsamlingen til den 28. marts, var indledningen også at 
det var en af de specielle, men det var fordi det er kongres-år i år. Vi har derfor en hel del 
forslag på generalforsamlingen. Til sidst i dag inden vi går hjem, skal vi lige tjekke op på, 
om der skulle være et rent a-kassemedlem, der vil forsøge at blive delegeret til a-kasse 
kongres i efteråret.  
Selv den traditionelle sang er aflyst, men det obligatoriske billede skal vi altså nå. 
Så jævnfør persondataloven skal I give samtykke, så dem der ikke give samtykke, 
skal nu kigge ned. 
 
Jeg skal bede jer alle rejse jer i respekt for vores tidligere bestyrelsesmedlem Jesper Gud-
mandsen, som i foråret gik bort i en alt for tidlig alder og efterlader kone og små børn. Je-
sper nåede kun at sidde et år i Metal Hovedstadens bestyrelse, inden han gik bort, men 
var et kendt ansigt i huset efter sit mangeårige virke, både som højt respekteret tillidsmand 
på MAN Truck og Bus Danmark, men også i Transportsekretariatets bestyrelse. Jesper 
var typen, der altid stillede op, når der var brug for hjælp, om det var til 1. maj eller i ud-
valgsarbejde, så var Jesper der. Han bliver i den grad savnet for hans hjælpsom og altid 
glade personlighed. Jeg skal nu bede om 1. minuts stilhed. 
Ære være Jespers minde. 
 
Beretning     
2020 er jo på mange måder et skelsættende år. Det er 50 år siden der første gang var 
mennesker på månen, det er 80 år siden Dronning Margrete blev født og 100 år siden 
Sønderjylland blev genforenet, lidt historie for de interesserede og så Corona 
      
I 2020 er det 100 år siden, at vores fællesskab, vores afdeling Metal Hovedstaden, som i 
1920 hed Metalarbejdernes Centralafdeling blev skabt. Et fællesskab for 16 metal afdelin-
ger i København med et samlet medlemstal på 9.668 medlemmer, svarende til knap halv-
delen af Dansk Metals medlemmer. 
 
25 år senere, ved jubilæet i 1945, var medlemstallet steget til 22.135, mens antallet af af-
delinger var blevet reduceret til 14. 
 
Medlemstallet steg uforvarende frem mod 50-års jubilæet i 1970, hvor det nåede 30.671 
(medlemstallet for Metal København toppede i 1977 med 32.551 medlemmer, svarende til 
godt 25 % af Dansk Metal medlemmer). 
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I 1972 skiftede fællesskabet navn til Metal København og flyttede sammen med forbundet 
til Nyropsgade, ikke der hvor vi bor i dag, men ind i nr. 38, ”det gamle Rustenborg”. 
10 år senere, i 1982, var pladsen i nr. 38 blevet for snæver, og Metal København købte 
huset i Nyropsgade 25 af Københavns kommune for 14 mio., inden man renoverede det 
for 30 mio., bl.a. ved at bygge den dejlige sal i kælderen, hvor vi skulle have været i dag 
og som normalt skabe rammerne for vores arrangementer. 
 
Ved 75-års jubilæet i 1995 var medlemstallet reduceret til 25.889, svarende til 17,6 % af 
forbundet. 
 
Ved 100-års jubilæet, som vi skulle have fejret til august, forventer jeg, at vi er godt 14.000 
medlemmer i Metal Hovedstaden, som vi har heddet siden den store fusion i 2007, hvor 10 
afdelinger blev til 1, nemlig det Metal Hovedstaden vi er i dag. I stedet for en fest, har I nu 
alle fået en dejlig rygsæk som et plaster på såret. 
 
Nu til beretningen, som er et tilbageblik, men ikke på 100 år. 
 
Året der er gået siden sidste generalforsamling har igen været et spændende år indtil Co-
ronaen blev en realitet med masser af udfordringer, men også gode oplevelser, blandt an-
det nåede vi lige at lande en ny overenskomst, før vi for alvor blev ramt af Corona, og med 
udsigten til Metals 57. kongres bliver 2020 uden tvivl også et spændende år på godt og 
ondt. 
 
2019 var arbejdsmiljørepræsentanternes år 
Et år hvor dygtige arbejdsmiljørepræsentanter for en gangs skyld fik den fokus de retmæs-
sigt har fortjent. 
For I arbejdsmiljørepræsentanter gør et fantastisk stykke arbejde, for at vi andre kan gå 
lige så raske hjem fra arbejde, som da vi kom. Et stort stykke arbejde som desværre ikke 
altid bliver ordentligt værdsat. Heldigvis giver I ikke op, når jeres utaknemmelige kollegaer 
kalder jer kværulanter og pernittengryn, hver gang I påpeger at man skal huske sin hjelm, 
hvis der er nedstyrtningsfarer, eller dem der er så dygtige, at de kan arbejde i blinde og 
derfor ikke behøver at bruge sikkerhedsbriller. For ikke at glemme Tarzan, sådan en har vi 
alle haft på vores arbejdsplads, ham der er ved at falde over løftevognen i sin iver efter at 
vise, at han da sagtens kan løfte en byrde 3 x det tilrådelige. Disse typer forsvinder stille 
og roligt med alderen, for sådanne typer ender med at være slidt op før andre. 
På trods af dette stiller I til stadighed op for jeres kollegaer over for ledelse og stædigt på-
peger fejl og mangler på jeres arbejdspladser, og det for denne ihærdighed I fortjener 
denne store ros og tak. 
For når vi skal arbejde længere, og det skal vi, skal vi også være bedre til at passe på os 
selv. Hvis jeg skal tage udgangspunkt i Metal Hovedstadens udtalelse fra sidste års gene-
ralforsamling ”En værdig tilbagetrækning”, der startede med ordene: Et godt seniorliv kræ-
ver et godt arbejdsliv, så skal vi stå sammen omkring arbejdsmiljøet, i stedet for at være 
trætte af at få påpeget, at vi gør tingene sikkerhedsmæssigt uforsvarligt, så stille krav om 
de hjælpemidler der skal til, og derved bakke vores arbejdsmiljørepræsentanter op i deres 
argumentation over for arbejdsgiverne. 
 
Kan vi så arbejde længere og længere? De fleste af os vil forhåbentligt kunne, men des-
værre vil mange i vores fag også mærke nedslidning i en alt for tidlig alder og komme til at 
døje med smerter og funktionsbesvær. I nogle brancher er arbejdsmiljøet så hårdt, at kun 
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de færreste kan holde til det i et langt arbejdsliv. Det skal vi have gjort op med. Det skal 
være en ret at kunne gå lige raske hjem fra arbejde, som da vi kom - Og derfor var AMR-
året 2019 også kun opstarten på at højne fokus på jer arbejdsmiljørepræsentanter og jeres 
utrættelige arbejde for et godt arbejdsmiljø. I 2019 havde vi også en bred vifte af tilbud til 
jer med temaer som:  
 

• Arbejdsmiljørepræsentantens opgaver 

• Arbejdsmiljø og konflikter  

• Psykisk arbejdsmiljø og stress 

• Mobning og sexchikane 

• Fysik nedslidning og ergonomisk arbejdsmiljø 

• Støj, støv og indeklima 

• Kemiske stoffer og materialer 

• Samarbejde og strategisk arbejdsmiljø 

• Unge og rekruttering af nye arbejdsmiljørepræsentanter. 

 
Så hvis I syntes, at I har haft travlt med at gå til fyraftensmøder i 2019, så bare rolig, for 
det er ikke planen at vi stopper der! I foråret fik vi afholdt et kursus for autobranchen, der 
handlede om at holde sin brugtvognsværdi ved at passe godt på sig selv. Vi vil fortsat 
holde fokus på lignende kurser, så snart Coronaen tillader det - så endnu engang tak for 
indsatsen. 
 
Imens I arbejder for arbejdsmiljøet, skal vi alle fortsat arbejde ufortrødent, for at sikre dem 
der når ikke helt til pensionsalderen. Et godt seniorliv skal være en ret og ikke en uendelig 
rejse i det kommunale system med hensigtsløse arbejdsprøvninger for at sikre, at vi er 
slidt helt ned, inden vi kan lægge os i graven. 
Nedslidning kender ingen alder, hvis et medlem er nedslidt fysisk eller psykisk, og det efter 
en uvildig lægelig vurdering (ikke kommunalt) kan dokumenteres, skal man have retten til 
en værdig tilbagetrækning. Sådan lød en del af teksten i sidste års udtalelse og det fokus 
har ikke ændret sig. 
 
Arbejdsskade- og socialsager 
Kan vi se et resultatet af AMR-året 2019?  
John og Margit har lavet følgende redegørelse for deres arbejde: 
 
På det sociale område fortæller vores socialrådgiver Margit Risnæs, at der desværre sta-
dig er meget arbejde med de ekstremt besværlige offentlige myndigheder. PT har Margit 
49 igangværende sociale sager. 
 
Det er et tungt system, som desværre meget ofte medfører lange sagsbehandlingstider, 
hvor vores medlemmer bliver jagtet rundt til endeløse og udsigtsløse jobafprøvninger, i 
årelange resurseforløb til en meget nedsat social ydelse. 
Vi begynder dog så småt at se medlemmer, som er kommet på seniorførtidspension, no-
get som først kan tilkendes, når man er over 60 år og samtidig slidt op.  
Førtidspensioner er nærmest umulige at få, og det er lige før, at der skal være sat en 
dødsdato, førend kommunerne tilkender disse.   
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Det er kort sagt meget op ad bakke at få kommunerne med deres anstrengte økonomi til 
at behandle vores medlemmer som de burde. Der bliver klaget i et hav af sager om syge-
dagpenge m.v. og det medfører bare endnu længere sagsbehandlingstider, men heldigvis 
også andre afgørelser, men så er medlemmerne også gået økonomisk på røven. 
Vi ønsker os, at der indføres nye sagsbehandlingssystemer, som dem der har været af-
prøvet i flere kommuner, hvor en og samme sagsbehandler er med i hele forløbet, både 
jobafklaring, særlige indsatser og indstillinger til fleksjob, i stedet for skiftende sagsbe-
handlere, som har forskellige holdninger til, hvad der kan og skal gøres i den enkelte sag. 
Dette vil give en kortere sagsbehandlingstid, hvor vores medlemmer er inddraget lige fra 
dag et, kender sin socialrådgiver, og at denne kender alt til sagen, så man ikke spilder ti-
den. 
 
På arbejdsskadesområdet beretter vores ekspert på området, John Nielsen, at arbejdsska-
desystemet endnu ikke er blevet bedre efter udflytningen fra København – snarere tværti-
mod, selv om der nu er gået mere end et år.  Det ses tydeligt på sagsbehandlingstiden 
samt de ekstremt dårlige afgørelser, som kommer.  
Der klages som aldrig før, og der indbringes et hav af afgørelser til Ankestyrelsen. Det er 
blevet normalt at forsikringsselskaber stort set anker alle de afgørelser, hvor der er erstat-
ninger til vores medlemmer, for at se om de kan slippe billigere og holde lidt længere på 
pengene. Dette er til stor skade for vores medlemmer, som naturligvis mangler økonomi 
efter ofte langvarige skadesforløb på sygedagpenge m.v. Lyspunktet er dog, at vi kræver 
og får procesrenter i de sager, hvor forsikringsselskaberne ikke får ret, i sidste ende bliver 
det dyrt for dem! 
Men sagsbehandlingstiden er altså stadig et kapitel for sig selv, og på sidste generalfor-
samling nævnte vi en igangværende sag, som blev startet den 10. marts 2005. Jeg kan 
meddele, at den er stadig ikke afsluttet, og vores medlem har brugt 15 år af sit liv på at få 
en værdig afgørelse. Det er ganske enkelt uanstændigt af myndighederne. Metal Hoved-
staden har i beretningsperioden oplevet et svagt stigende antal arbejdsskadesager med 
87 nye sager, og har samtidig afsluttet 76 sager i perioden. 
Af de 76 sager er der indkommet et rekordstort beløb i erstatninger på i alt 21.142.233 kr. 
mod 9.348.206 kr. i sidste periode. 
Dette skyldes især 2 langvarige sager. som er afsluttet med erstatninger på tilsammen 12 
millioner kr. Her er der 2 meget glade medlemmer, som altid vil tale pænt om Metal Hoved-
staden.  
Dette har bragt antallet af igangværende arbejdsskadesager op til 172 igangværende sager, 
men selv om det lyder af mange, så er opfattelsen desværre, at der stadig er mange som 
ikke får anmeldt deres sager.  
Vi taber stadig en del sager, fordi vores medlemmer ikke går til lægen, og når der er gået 4 
uger, er det for sent, og man kan således ikke bevise, at man er kommet til skade den 
pågældende dag.  

 
Hvis man kommer til skade, går man til lægen/skadestuen/tandlægen og får skrevet i jour-
nalen, at man er kommet til skade den pågældende dag på arbejdet. 
Systemerne rummer ikke Tarzan, og det duer ikke at postulere, at man troede at det gik 
over. 
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Medlemsudvikling og økonomi 
Desværre koster arbejdsulykker også medlemmer; dødsfald, invalidepension eller omsko-
ling til andre brancher uden for vores dækningsområde, men på trods af det, er det igen i 
2019 lykkedes os at have medlemsfremgang, til trods for et super år i 2018.  
 
Vi er inde i en god gænge, selvfølge takket være den store indsats som alle medarbej-
derne i Metal Hovedstaden har ydet i året, men også takket være den indsats I gør ude på 
jeres arbejdspladser ved at holde fokus på organiseringen, og derigennem sikre maksimalt 
indflydelse på jeres løn- og arbejdsforhold, noget I gør ved at signalere, at I står sammen. 
Det er stadigvæk ikke okay med gratister eller gule nasserøve, som vi ikke må kalde dem. 
Det frie fagforeningsvalg må aldrig få lov at ødelægge det, vi i fællesskab har bygget op, 
det er en kamp vi aldrig må opgive. 
 
Kampagne     
I efteråret kørte vi en kampagne i Dansk Metal, denne gang med fokus på autoområdet. 
Traditionelt med fokus på synlighed på virksomhederne med at få valgt TR og AMR, hvor 
der ikke var nogle. Men også med noget nyt; et serviceopkald til medlemmer vi ikke har 
meget kontakt med og som kunne være i risiko for ville melde sig ud. Hvordan finder man 
dem? - I dette tilfælde havde Dansk Metal fået 2 studerende til at analysere de udmeldel-
ser der var specielt på autoområdet, og her gik 3 parameter igen: 
 

1) Unge under 30   

2) Under 10 års fagforenings-anciennitet  

3) Medlemmer uden tillidsfolk 

 

Medlemmer i disse kategorier fik et serviceopkald efter fyraften, hvor vi informerede om, at 
vi er der for dem, hvad vi kan tilbyde dem og i det hele taget bare præsenterede os. Jeg 
var lidt skeptisk over at ringe medlemmer op i spisetiden, men alle opkald blev taget rigtig 
godt imod. Mange ville have et kontrakttjek eller gennemgang af deres lønseddel, nogle 
ville have en karriereplan m.m. Konklusionen var, at alle var glade for opkaldet, både de 
dygtige medarbejdere, der brugte deres aftener på at ringe, men især de medlemmer vi 
talte med, og som forhåbentligt bliver hos os fremover. Det sammenholdt med, at vi fik 81 
nye medlemmer og valgt 10 tillidsfolk, gjorde det til en rigtig god oplevelse, som vi vil ar-
bejde videre med. 
    
For i øvrigt vandt det dygtige personale i Metal Hovedstaden velfortjent prisen for flest op-
kald. 
Nu fik jeg rost personalet, og det fortjener de bestemt også, men hvordan er det så gået 
med den del siden sidste år. 
 
Kort efter sidste års generalforsamling stoppede Henriette i Hovedstaden, efter ½ år på 
posten som bl.a. min sekretær, for at komme tilbage til Dansk El-forbund. Det var noget af 
et chok, eftersom hun afløste Hanne Rosenmeyer, der havde været her i 43 år. Pia Ibsen 
blev ansat 1. juni 2019 og kom fra en stilling i forbundet, hvor hun bl.a. har arbejdet både i 
forhandlings- og i miljøsekretariatet, og derigennem kender vores systemer. 
      
I efteråret gik Annette Odgaard på velfortjent folkepension, og i den forbindelse valgte vi at 
genbesætte hendes stilling med en af vores 2 organisatorer Nick som faglig sekretær med 
organisering som sit speciale, 
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Det betød, at vi manglede en organisator, her fandt vi heldigvis Sias ude hos Bikeshare, 
hvor han var tillidsrepræsentant. Det går forrygende for ham som organisator. Så med de 
par ændringer siden sidste år, er vi nu et stærkt team på 27 valgte og ansatte i Metal Ho-
vedstaden, som står klar til at hjælpe alle jer medlemmer og sikre, at vi også fremover er 
Danmarks bedste fagforening.  

 
Ud over at skaffe nye medlemmer, kører mine dygtige kollegaer også mange faglige sa-
ger. I 2019 blev det til 337 sager, som har skaffet jer medlemmer over 10 mio. kr. 
Men en faglig sag handler om mere end penge, bl.a. indgåelse af overenskomster og de 
udfordringer, der kan være forbundet med det, for at nævne et par eksempler på de udfor-
dringer, som der kan være ved OK forhandling. 
Nogle steder, især på IT-området, er det en opgave der involverer flere fagforbund. Det 
burde være en styrke, men nu er der også flere interessenter, der kan have behov for at 
profilere sig, og her gælder det om at holde fast både i overenskomsten, men også i at in-
gen springer fra i målet og vil køre solo, når sømmet skal slås i. Heldigvis lykkedes det i de 
fleste tilfælde at få lukket aftalerne i fællesskab, og så står vi selvfølgelig stærkere. 
Vi kan også indgå OK ved hjælp af mandaterklæringer - Nick og David fra Industri & Byg 
startede en sag om at få overenskomst på en virksomhed, som vi ikke kendte særligt me-
get til. Det var virksomheden ikke interesseret i, men efter et stort stykke arbejde endte det 
med, at 50 medlemmer lagde deres opsigelse/forhandlingsret mandaterklæringer hos os 
og nu er virksomheden indmeldt i DI, og de har netop valgt tillidsmand med 49 ud af 52 
stemmer og er nu en mønstervirksomhed med overenskomst tillidsmand og tilfredse med-
lemmer. 
 
Er vi så altid velkommen hos vores medlemmer? 
 
Vores 2 organisatorer Jacob og Sias havde aftalt et møde hos en arbejdsgiver, i Trans-
portsekretariatet, for at besøge eventuelle kommende medlemmer. Her sad 10 cykelmeka-
nikkere og ringede på ringeklokker for at obstruere mødet med fagforeningen, men efter 
en times møde var de 8 blevet meldt ind i fagforeningen, så nogle gange skal kommende 
medlemmer lige møde os og høre, hvad vi kan gøre for dem. 
Det var 3 eksempler på det store stykke arbejde, som de dygtige faglige kollegaer laver for 
at sikre jer medlemmer ordentlige løn- og arbejdsvilkår. 
     
En ting er, at de har sikret ordentlig service og medlemsfremgang igen i 2019, men det be-
tyder også, at vi 2020 har kunnet holde det samme lave kontingent. Ved sammenlægnin-
gen i 2007 var kontingentet 229,25 kr. nedsat til 209,25 kr. i 2014 og nu igen fastholdt i 
2020.Jeg har været ude og sige, at jeg ikke kender andre steder, hvor priserne ikke er ste-
get igennem de sidste 13 år, men så faldt jeg over ølpriserne; i 2007 kostede en kasse øl 
på tilbud i Føtex 99,- kr. og det kan vi faktisk også få den til i dag. 
Men så er stort set alt andet steget siden 2007. Det er også derfor, jeg synes det er godt, 
at vi har holdt kontingentet i ro, samtidig med at vi løbende får vedligeholdt huset. Det fore-
går godt nok i etaper, men nu er der nye lofter og lamper i det meste af huset, både for at 
sikre et ordentligt arbejdsmiljø med det rigtige lys, men også for at passe på miljøet ved at 
have fået LED pærer med automatisk tænd og sluk de fleste steder 
. 
Er vi så fremtidssikret? Det kan jeg jo kun svarer på, hvis jeg kender morgendagen, men 
jeg vil mene ja. Ikke, at der ikke kommer udfordringer inden for en overskuelig periode, for 
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det gør der d. 30. september 2021. Her fraflytter vores lejer Kammeradvokaten, som ligger 
over 2.5 mio. i husleje om året. Når de er fraflyttet, skal de etager sættes i stand, før de 
kan lejes ud igen. Det store spørgsmål er, om vi kan fortsætte medlemsudviklingen, og det 
tror jeg på. Vi har satset big time på at besøge alle vores nyudlærte lærlinge. I 2019 købte 
vi 247 svendegaver, så det er et godt billede af antallet af svendegavebesøg, som vi har 
været på ude på jeres virksomheder. Et besøg hvor vi udover at få afleveret gaven (der er 
vores indgangsbillet, og ikke en eneste gang er vi blevet afvist på en virksomhed, når vi 
ankom med en svendegave) også får talt med lærlingen og få afklaret hans situation. Har 
han arbejde efter læretiden, skal han meldes ledig, på kursus, have lagt en karriereplan 
eller lavet et cv. Spørgsmål der gør, at han ved, at hans fagforening står bag ham og for-
håbentlig kan han huske det, når hans kontingent stiger fra lærling til 150,- kr. til svend 
med a-kasse på 1050,- kr. 
Men nu er vi inde på arbejdspladsen og skaber synlighed. Vi får hilst på de tillidsvalgte og 
forhåbentligt mester, for vi skal jo sikre, at han tager en ny lærling, hvilket ikke burde være 
svært nu, hvor 3 partsaftalen sikre stort set fuld lønkompensation, mens vi tømmer kassen 
med AUB-midler (i stedet for at de bare skulle betales tilbage til arbejdsgiverne over en 
bred kam). Her deltager vi for øvrigt i FH’s kampagne om voksenlærlinge, så mester får en 
pjece om de tilskudsmuligheder, der er. Det vigtigste er, at han tager en ny lærling, og når 
vi så har ham, også reklamerer for vores JobService. Måske mangler han en medarbejder, 
så vi kan få en af vores arbejdsløse i arbejde her, måske mangler hans folk noget efterud-
dannelse, så hjælper vi også gerne med det, så et svendegavebesøg skal gerne være et 
besøg i fredstid, hvor vi kan skabe nogle gode relationer, som samarbejdspartner. 
 
A-kasseforsøget    
Det er de gode relationer vi skaber på vores arbejdspladsbesøg, som vi skal bruge for at 
komme i mål med a-kasseforsøget. Det at vi ved, hvor de ledige job er og hvilken efterud-
dannelser, der er efterspurgt, er guld værd for kollegaerne i A-kassen. De skal koncentrere 
sig om de ledige, i stedet for at de skal henvende sig på jobcentrene. Jobcentrene der ikke 
kender vores fag, vores efteruddannelser, eller hvor der er ledige job i forhold til vores ud-
dannelser. 
De adspurgte efteruddannelsesmuligheder kender vi fra de virksomheder, som vi har hjul-
pet på kursus efter vores svendegavebesøg, så måske kan vi få et par af de ledige med 
på kurserne. 
På trods af Corona bliver a-kasseforsøget fortsat en realitet og en succes, selvfølgelig 
godt hjulpet på vej af jer, når I alle har downloadet Metal Appen og ved ganske få tryk for-
tæller os, at I mangler en kollega. I øjeblikket får vi vores ledige i arbejde, i gennemsnit 11 
uger hurtigere end de gule a-kasser. Noget der betyder rigtig meget for vores medlemmer, 
både på selvtilliden ved ikke at være ledig, men også i høj grad økonomisk ved at få løn i 
stedet for dagpenge. 
Udfordringen er ikke blevet mindre af Corona, vi har ligget stabilt med en ledighed på lige 
omkring 2 % indtil Coronaen fordoblede det, derfor opfordrer jeg jer til at få downloadet 
App’en, så vi kan få ledige jobs ind i huset til dem, der mangler! 
 
  

Dagpengesatserne er et problem, der skal løftes nu:    

Den danske model og vores Flexicurity system har et stort problem i form af udhulingen af 
dagpengesystemet, som langsomt men sikkert skærer sig dybere og dybere ind i ét af de 
ben, som modellen hviler på.  
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Et stop for udhulingen er nødvendig for at fremtidssikre vores danske model.  

Beregninger viser, at kompensationsgraden for almindelige lønmodtagere er faldet til 48 % 
i dag og forventes med udhulingen at falde til 46 % i 2023. Forringelser af dagpengene går 
ud over lønmodtagernes tryghed. 

Der er naturligvis store forskelle på, i hvor høj grad lønmodtagergrupperne er ramte, og et 
faktum er, at jo højere løn jo større forskel er der naturligvis imellem den normale indtægt 
og dagpenge. Med vores gennemsnitslønninger i Metal Hovedstaden på 220,- kr. i timen 
er det svært at leve for 119,- kr., når man bliver ledig. Jeg ved godt man siger, at en or-
dentlig smedesvend altid har lagt lidt til side under hovedpuden, men med udsigt til en løn-
nedgang på 16.000 kr. om måneden gør det hurtigt ondt, og det er vel næsten lige meget, 
om man får 46 % eller 48 % i dagpenge ved ledighed, det kan man alligevel ikke leve af. 

Så der skal mere til end et stop for udhulingen. (Også efter Coronaen, hvor mange nu taler 
for en midlertidig stigning. Det virker lidt som en hån mod dem, der var ledige før Co-
ronaen, da de øjensynligt sagtens kunne leve af den lave sats). 

Som fagbevægelse må vi insistere på, at tiden nu er inde til at få revideret vores dagpen-

gesystem, og FH har da også med Lizette i spidsen løftet dagpengeproblematikken op på 

den politiske dagsorden over for Regeringen. 

Dagpengeforringelserne går ud over alle lønmodtagers tryghed. Hvis lønmodtagerne ikke 
er trygge, så siger det sig selv, at de vil kræve tryghed på en anden måde, fx via overens-
komsterne eller ved private lønsikringer, og begge dele er ødelæggende. 

Lange opsigelsesvarsler i overenskomsterne kan jo lyde besnærende, så er det jo arbejds-
giverens problem, hvis han ikke har noget at lave til os. Vi skal jo have vores løn, men kig-
ger man mod Tyskland, som har lange opsigelsesvarsler, har virksomhederne måtte op-
finde et modsvar ved at vikaransætte i stedet, for på den måde at undgå lange opsigelser.  

Vores Flexicurity var netop lavet for, at arbejdsgiverne kunne tage chancer og ansætte, 
når de havde arbejde til det, men behøvede så ikke lukke virksomheden, når arbejdet for-
svandt, fordi han kunne fyre os og relativt hurtigt skærer i sine udgifter. Vi kunne til gen-
gæld få dagpenge til at betale vores udgifter, så vi ikke skulle gå fra hus og hjem indtil ar-
bejdsgiveren skulle bruge os igen. 

Men hvis vi ikke skal have lange opsigelser, hvad gør vi så, når vi ikke kan leve af dag-
penge? Alternativet kan blive lønforsikringer, som vi har set, men det skaber en skævhed, 
fordi de lønmodtagere med størst risiko for ledighed ikke vil kunne tegne en sådan forsik-
ring, eller i givet fald vil den blive så dyr, at det ikke giver mening. Vores dagpengesystem 
bygger på en solidarisk indbetaling, og det skal vi holde fast i. 

Om det så kan blive en mulighed, at dem med mindre risiko for lang ledighed kan vælge 
højere udbetaling i en kortere periode, vil fremtiden vise, men noget skal der gøres, for be-
gynder vi først at se solidaritet smuldre om dagpengesystemet, tror jeg det kommer til at 
lide samme skæbne som efterlønnen. 
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Ungdom med ny formand   
Nu til nogen som bestemt ikke bekymrer sig om efterlønnen, for de ved godt det ikke er en 
mulighed for dem - nemlig vores lærlinge. Jeg vil starte med at ønske den nyvalgte for-
mand for Metal Hovedstadens lærlinge, Carl Emil, tillykke med valget og samtidig takke 
Arron Stears, den tidligere ungdomsformand, for hans store indsats for Metal Hovedsta-
dens lærlinge. Tak for kampen Arron. 
Carl Emil og jeg har talt sammen tidligere, og jeg glæder mig til det fremtidige samarbejde 
og til at hjælpe jer med at bringe alle jeres gode ideer ud i livet. 
Jeg håber, I vil holde fast i jeres aktivitetskalender, da den viser hvad I har gang i, men 
også fordi den er nem for svendene at formidle til deres lærlinge, og til at hænge op på 
skolerne og derved skaffe synlighed for jeres arbejde og for vores fagforening. Jeg ved i 
allerede har mange ting i støbeskeen, så lad os hjælpes ad med at få dem sat i værk, og i 
svende kan informere jeres lærlinge om det gode arbejde der bliver gjort, så vi få aktiveret 
endnu flere lærlinge i vores faglige ungdomsarbejde. 
 
 
LO FTF - FH Hovedorganisation 
Den 13. april 2018, for lidt over 2 år siden, besluttede LO og FTF på 2 kongresser afholdt 
samtidig at slå sig sammen til en ny Hovedorganisation.  
Fælleshovedorganisationen FH har været på plads siden 1. januar 2019. Det kniber lidt 
mere ude i lokalafdelingerne i landet, hvor strukturen skal være på plads 1. januar 2021, 
men ikke i LO Hovedstaden, hvor vi længe har haft en ny struktur på plads i et formidabelt 
samarbejde med FTF-organisationerne på vores område. 
Det betyder, at LO Hovedstaden stort set kommer til at køre videre på den måde, som vi 
kender den i dag, ret sikkert under det nye navn FH Sektion Hovedstaden, men med 
samme dækningsområde på 28 kommuner, fra Ishøj i syd til Frederikssund og Helsingør i 
nord, og med samme udvalgsarbejde inden for arbejdsmiljø, uddannelse, arbejdsmarkeds-
forhold og erhvervsnetværk. Som noget nyt vil vi se på, om vi også skal have et særligt ud-
valg til at arbejde med MED-udvalgene på det offentlige område (svarende til SU arbejde 
på det private område). 
Fra 1. januar næste år er jeg sikker på, at vi stadig har en rigtig stærk og velfungerende 
lokalafdeling af FH, som samtidig bliver talerør for godt 250.000 fagforeningsmedlemmer 
på vores område. Som en del af arbejdet i LO Hovedstaden, kan jeg nævne AOF-Storkø-
benhavn, opstart af migrantcenter, IRTUC-samarbejde med fagforeningskollegaer i Øre-
sundsregionen. 
 
 
EU og folketingsvalg    
Umiddelbart står vi ikke på kanten af et valg. Det gjorde vi sidste år med både EU- og fol-
ketingsvalg oven i hinanden. Som jeg skrev i efterårets blad, så må Metal Hovedstadens 
blad være et stærkt medie at komme i, når man er på valg. 
Vi havde givet spalteplads til 3 EU-kandidater: Jeppe Kofoed, spidskandidat og som ventet 
blev valgt ind, men han trak sig så for i stedet at blive minister, det gav så plads til Mari-
anne Wind, der var den anden kandidat. Hun kom ind som 1. suppleant og den tredje kan-
didat, vi havde givet spalteplads til, var Karsten Hønge, som også fik et flot valg, men som 
også trak sig til fordel for Folketinget. En idé kunne være, at man overvejer, hvad man stil-
ler op til, man kan jo risikere at blive valgt! 
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Nu holder vi skarpt øje med, hvad de laver i EU, især EU’s tågesnak om en EU bestemt 
mindsteløn, som er gift for den danske model, hvor vi selv forhandler mindsteløn på vores 
overenskomster uden politisk indblanding. 
Nogen kunne måske ønske sig, at vi havde fået mere på den overenskomst bestemte 
mindsteløn ved de seneste overenskomstforhandlinger, men at bilde sig ind, at det ville 
være et punkt på dagsorden i EU, ville være naivt. 
Kunne vi redde andre lande med en EU bestemt mindsteløn? Jeg tror det ikke. 
Tyskland har deres lovbestemte mindsteløn, der giver knap 10 Euro eller 75,- kr. i timen – 
lyder det besnærende? 
EU taler om en mindsteløn beregnet på godt 60 % af en medianløn i det enkelte EU-land. 
60 % af medianløn kunne sagtens ende med at være 3-4 Euro i Rumænien, er det en 
sejr? Risikere vi så ikke, at mindsteløn bliver max løn. Den kender vores lærlinge, der ar-
bejder på en mindsteløn, men sjældent får mere. 
Dem med de laveste lønninger er typisk dem, som har en lovbestemt mindsteløn. Det ville 
være meget bedre at se på, hvorledes vi kan styrke parterne på arbejdsmarkedet og re-
spekten for kollektive forhandlinger. 
 
Til Folketingsvalget havde vi givet plads til 5 kandidater: 4 af dem blev valgt ind og 2 af 
dem, Morten Bødskov og Mattias Tesfaye, sidder nu efter valget som ministre. Søren Søn-
dergaard kæmper videre i Enhedslisten og Rasmus Stoklund tager nu sin første runde i 
Folketinget. Ikke dårligt med 7 ud af 8 der vinder deres valg efter at have været i vores 
blad, og nu er en del af Metal Hovedstadens netværk. 
Vi havde jo allerede trukket på netværket og inviteret Rasmus Stoklund og Søren Sønder-
gård ind som talere ved vores 1. maj arrangement, som desværre blev aflyst pga. Corona. 
Nu er vi ved at varme op til Regions- og kommunalvalg 2021, det er trods alt mellem val-
gene linjerne skal stikkes ud. 
Vi havde op mod sidste kommunal- og regionsvalgs en lang liste af Metal Hovedstadens 
medlemmer, der havde artikler i vores blad. Desværre ikke helt med samme succesrate 
med at blive valgt, men det skal ikke afholde nogen fra at forsøge. Vi har behov for dygtige 
faglærte ude i vores kommuner, for det er jer der kender hverdagen og har prøvet den på 
egen krop. Samstemmende ved sidste valg havde alle kandidater på tværs af deres par-
tier, (vi havde stort set fuld plade), for at komme i bladet sagt ja til bakke om 5 synspunkter 
som Metal Hovedstadens bestyrelse havde sat op som en betingelse for at komme i bladet 
og som var forenelige med os som fagforening. 
Jeg forstiller mig, vi går samme vej i 2021. Og et af de punkter, der var opbakning til i 
2017, var at få indført sociale klausuler ved byggerier ude i kommunerne Et punkt det er 
gået rigtig godt med. Men nu mangler kontrolforanstaltningerne, og det svarer til at vi ind-
går overenskomst, uden at se om der bliver betalt efter den. Et synspunkt vi ønsker at 
fremhæve på tværs af alle partier frem mod kommunal- og regionsvalget i 2021. 
 
OK2020      
Nu var jeg jo inde på vores overenskomster og bl.a. mindsteløn, så lad os i den forbin-
delse glæde os over resultatet på vores overenskomster. Igen en vugge til grav overens-
komst med klarer forbedringer til alle. uanset hvor i livet man er. (Og så lige glæde os over 
den blev forhandlet inden Coronaen for alvor tog fat). 
Fritvalgskontoen stiger med 3 % til i alt 7 %, eller hvad der svarer til en opsparing på 
30.000 om året, til jeres frie valg, om det bliver omsorgsdage, seniordage, pension eller fe-
rie. 
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Øremærket barsel til farmand eller den anden forældre, altså den der ikke har holdt barsel 
+ 3 uger til nu 8 uger i alt - med løn. 
Løn under sygdom nu i op til 14 uger, en forbedring på 5 uger. En ret som jeg håber, at I 
aldrig behøver at gøre brug af, men som har stor betydning for de uheldige. 
AMR-året har ikke fornægtet sig ved forhandlingerne, og nu har AMR samme rettigheder 
til uddannelse og IT-faciliteter som TR. Uddannelserne er vel og mærket på fagbevægel-
sens kurser, så her er det kun for de organiserede. 
Vores lærlinge får nu pension fra det 18. år + 1,7 % i lønstigning pr år. Voksenlærlinge får 
en stigning på 2 % pr. år, for det er stigningen på mindstelønnen. 
Aftalt uddannelse bliver gjort permanent, og der er kommet øgede muligheder for efterud-
dannelse i opsigelsesperioden. 
Alt i alt et rigtig flot resultat, som jeg og Metal Hovedstadens bestyrelse sammen med 
Dansk Metals Hovedbestyrelse og CO-industris centralledelse klart anbefalede at stemme 
ja til, og det gjorde I - stor tak for det. 
 
Også selvom vi ikke fik det hele. Kan I huske den lille fyr fra sidste år, der havde sneget 
sig ind i mit Power Point og fik mig til at tale om bedstefar dage, han har nu fået en lillesø-
ster, så vi er bestemt ikke færdige med at udvikle vores overenskomster, men denne 
OK2020 kan vi kun være stolte af, og som sagt glæde os over, at den blev forhandlet in-
den der kom Corona til landet.  
 
100 år  
Nu startede jeg med at fortælle om vores fællesskab i Hovedstaden, som fyldte 100 år. 
Det var godt nok den 16. januar i år, og måske skulle vi have holdt festen der, for det var jo 
inden Coronaen lammede landet. Men da det normalt er et skidt tidspunkt på året at holde 
vejfest på, i hvert fald hvis man ønsker der skal komme mange medlemmer, ja så endte 
resultatet desværre som det gjorde med endnu en aflysning. 
I har nu alle fået en souvenir fra jubilæumsåret, og vi får også lavet et lille jubilæumsskriv, 
som følger op på de skriv, der var fra 25, 50 og 75-års jubilæerne, så historikerne har no-
get se i for eftertiden. Bogen bliver trykt i et mindre oplag og interesserede vil kunne af-
hente den i Metal Hovedstaden senere på året. 
Som jeg skrev ud til jer alle på et tidspunkt, så bliver 2020 i Metal Hovedstaden nok husket 
mest for året, hvor vi aflyste mere end vi fik afholdt, men vi forventer at komme stærkt til-
bage. Imens vil vi nu se frem til, at Dansk Metal afholder sin 57. kongres til september i Ål-
borg - en rigtig arbejdskongres, renset for gæster og andet festivitas som en konsekvens 
af Corona. Ligesom vi vil holde øje med udbetalingen af vores feriepenge, som der nu bli-
ver åbnet op for med de første 3 uger. Ledigheden bliver bestemt også et fokuspunkt, og 
især tanken om mere arbejdsfordeling, hvor jeg for en gang skyld ikke er helt enig med vo-
res hovedkasserer i Dansk Metal, Torben Poulsen.  
For hvis man har glemt at melde sig ind i a-kasse, ja så er det et faktum, at det er noget 
skidt med arbejdsfordeling. Men at foreslå, at man bare kan betale et års kontingent til a-
kassen og så være berettiget med det samme - altså tegne en brandforsikring, når huset 
er brændt. Den går ikke!  Det mente Torben i sin egenskab af at være formand for danske 
A-kasser nu heller ikke, han mente, det var lidt at pisse på dem, der havde betalt i 30 år. 
Og her kommer uenigheden; det er ikke kun lidt! Det er i høj grad at tage pis på dem, der 
har bakket solidarisk op om systemet hele deres liv. Jeg håber ikke det forslag bliver til no-
get. 
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Nu vil jeg slutte, for vi har til gengæld mange gode forslag til kongressen, som vi skal have 
gennemgået. Ligesom vi skal have valgt delegerede til at repræsentere os på kongressen. 
Tak for ordet. 
 
Afslutningsvis takkede formanden alle medarbejderne for en fantastisk arbejdsindsats i 
året, der er gået. Uden dem var alt dette ikke lykkedes, og med de ord sendte han beret-
ningen til debat. 
 

 

Beretningsdebat: 

 

Kim Lykkegaard – PMC Hydraulics A/S. Spørgsmålet om at bekæmpe social dumping, 

blev ikke nævnt i den nye OK, hvorfor har man ikke fulgt op på den resolution? Er 2 % 

stigning af mindstelønnen nok?   

 

Henrik Stilling – Der blev arbejdet med social dumping i OK, og det blev til en stigning på 

mindstelønnen på 2 % plus 3 % på Fritvalgskontoen, og det er dog bedre end ingenting.  

 

Et medlem fra salen ville gerne have en kommentar til spørgsmålet om social dumping. 

 

Henrik Stilling - En af mulighederne for at komme social dumping til livs er at hæve mind-

stelønnen. 

 

Ansgar Wassmann, fra Disa Industries A/S - Hvorfor diskuterer man ikke dagpengesat-

sen? 

 

Henrik Stilling - Dagpengesatsen er politik fastsat og bygger på en solidarisk ordning. Pro-

blemet er, at nogen nu er nødt til at tegner en privat lønforsikring for at kunne leve af dag-

pengene. 

Vi betaler til en solidarisk ordning, vi ikke kan leve af, og hvis det skal løses gennem pri-

vate lønsikringer, så lider vores dagpengesystem den samme kranke skæbne som efter-

lønnen, og det er et problem, som vi presser vores politikere til at kigge på. 

 

Michael Ljungberg, Glostrup Hospital – 100-års jubilæum er aflyst, hvorfor bliver den ikke 

afholdt næste år? 

 

Henrik Stilling – Det var efter lange overvejelser, at bestyrelsen valgte at aflyse. Vi er ikke 

et festforbund, men et fagforbund, og vi skal fortsat passe på økonomien og se fremad. 

Men i 2021 forventer vi så i stedet at holde Familietræf. 

 

Formandens beretningen blev herefter godkendt. 
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AD 4.  Regnskab 

 

Kassereren gennemgik regnskabet for Metal Hovedstaden for 2019. 

Efter debat og en redegørelse for trykfejlen i balancen, blev regnskabet godkendt. 

 

AD 5. Indkomne forslag 

 

Forslagene findes sidst i referatet 

 

5.a Kongresforslag 

 

Forslag 1 til Dansk Metals love – Forslag til at prisregulere gruppelivsforsikring fra 6.113 

kr. til 10.000 kr. 

Bestyrelsen indstiller til vedtagelse af forslag.  

Forslag vedtaget 

 

Forslag 2 til Dansk Metals love - Valgte i DM, som i kraft af deres tillidshverv modtager 

bestyrelseshonorar o.l., forslås det at disse skal modregnes i deres løn. 

Bestyrelsen indstiller til afvisning af forslag. 

Forslag afvist 

 

Forslag 3 til Dansk Metals love – Nedsættelse af kontingent med 5 %, herefter 5 år uden 

stigning, medmindre der er helt specielle forhold. 

Bestyrelsen indstiller til afvisning af forslag. 

Forslag afvist 

 

Forslag 1 til Dansk Metals Resolutioner og handlingsplaner 

• 1.a – Montør/-assistentuddannelserne 

• 1.b – Korte uddannelsesaftaler 

• 1.c – Dagpengeret  

• 1.d – Videregående uddannelse 

• 1.e – Partsstyring 

• 1.f – Kompetancefond (IKUF) 

• 1.g – Tidssvarende udstyr på erhvervsskolerne 

• 1.h – Folkeskolen 

Bestyrelsen indstiller til vedtagelse af forslag. 
Forslag vedtaget 
 

Forslag 2 til Dansk Metals Resolutioner og handlingsplaner 

Et sundt og sikkert arbejdsmiljø – sig stop 

Bestyrelsen indstiller til vedtagelse af forslag 

Forslag vedtaget 
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Forslag 3 til Dansk Metals Resolutioner og handlingsplaner 

Ret til at stemme om egen overenskomst. 

Bestyrelsen indstiller til vedtagelse af forslag. 

Forslag vedtaget 

 

Forslag 4 til Dansk Metals Resolutioner og handlingsplaner 

Folkepensionsalderen må ikke stige yderligere. 

Bestyrelsen indstiller til vedtagelse af forslag. 

Forslag vedtaget 

 

Forslag 5 til Dansk Metals Resolutioner og handlingsplaner 

• 5.a – Forbundets Miljøsekretariat besøger alle afdelinger  

• 5.b – AMR kommer på G-kursus indenfor 4 måneder  

• 5.c – AMR og TR skal lave forebyggende arbejde med krænkende handlinger og  

         chikane 

• 5.d – Der skal i samarbejde med arbejdsgiverorganisationer besøges virksomheder 

 og deltages i temamøder 

• 5.e – Ved møder i forbundets Miljø- og Arbejdsskadeudvalg skal afdelingerne være  

         repræsenteret. 

Bestyrelsen indstiller til vedtagelse af forslag 
Forslaget blev vedtaget 
 

Forslag 6 til Dansk Metals Resolutioner og handlingsplaner 

Fagbladet i papirkopi udfases. 

Bestyrelsen indstiller til afvisning af forslag. 

Forslaget afvist 

 

Forslag 7 til Dansk Metals Resolutioner og handlingsplaner 

Højere dagpengesats. 

Bestyrelsen indstiller til vedtagelse af forslag. 

Forslag vedtaget 

 

AD 5.B Overenskomstforslag til OK2021 

Henrik orienterede om, hvad der bliver drøftet af forslag til OK2021 på det offentlige om-

råde. 

Det blev vedtaget, at ITO sekretariatet foretager indstilling af forslag. 

 

AD 6. Valg 

 

a) Valg af formand  
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Henrik Stilling 

 blev enstemmigt valgt for en 2-årig periode. 

 

 

b) Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer 

 

Kenneth Højland Pedersen, Henning R. Søe, Jens Chr. Kjeldsen, Stefan Rasmussen og 

Flemming Hjort Mikkelsen er indstillet fra brancheårsmøderne  

 

 

 blev enstemmigt valgt for en 2-årig periode. 

 

Morten Jensen  

 blev valgt for en 1-årig periode. 

 

c) Valg af 3 bestyrelsessuppleanter 

 

Manja Løve Nilsson, Henrik Kjell Larsen og Anders Lund Albrechtsen er indstillet fra bran-

cheårsmøderne 

 

 blev valgt for en 1-årig periode.  

 

d) Valg af 2 revisorer 

 

Jan R. Jakobsen og Bjarne Jørgensen er indstillet af bestyrelsen 

 

 blev valgt for en 1-årig periode.  

 

AD 7. Valg af kongres delegerede 

 

Valg af kongresdelegerede – Disse blev enstemmigt valgt. 

Valg af kongresdelegerede suppleanter – Disse blev enstemmigt valgt. 

Valg af A-kassedelegerede – Disse blev enstemmigt valgt. 

Valg af A-kassesuppleanter – Denne blev enstemmigt valgt.  

(Der var ikke dukket nogle rene A-kasse medlemmer op til afstemningen). 

 

 

AD 8. Eventuelt 

 

Michael havde en kommentar til 100 året i januar, og hvorfor kan vi ikke flytte den halvan-

det år, når nu det allerede var flyttet et halvt år.  

 

Husk, at der er TR/AMR konference i efteråret.  
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Dirigenterne konstaterede, at dagsordenen var udtømt og takkede for god ro og orden. Or-

det blev herefter givet til formanden for en afsluttende bemærkning. 

 

Henrik Stilling takkede for fremmødet trods Corona situationen. 

 

 

Referent: Pia Ibsen 
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FORSLAG 5.a 
 
Kongresforslag 
Der var indkommet 3 forslag til Dansk Metals love. 

Der var indkommet 7 forslag til Dansk Metals Resolutioner og handlingsplaner. 
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GENERALFORSAMLING 
TIRSDAG DEN 16. JUNI 2020 
DAGSORDENENS PUNKT 5 
INDKOMNE FORSLAG - Metals love 

 

 

 

 

 

 

FORSLAG 1 
 
Kongresforslag 2020 
Metals love 
 
 
 
Gruppelivsforsikring - Dansk Metals Love § 62, bilagene stk. 3 
 
§ 62, stk. 3 
Beløbene i henhold til gældende skala forhøjes betragteligt, og mindstebeløbet for medlemmer 
over 67 år bør ikke være mindre end 10.000 kr. 
 
Begrundelse 
Dansk Metal kan ganske enkelt ikke være bekendt, at beløbene ikke er blevet ændret/forhøjet i 
mere end 30 år til trods for gentagne kongresforslag gennem tiden. 
 
Hovedbestyrelsen har retten til i henhold til § 62, stk. 1 at fastsætte regler for områderne legat-
hjælp, gruppeliv og begravelseshjælp, men til trods for denne ret har Hovedbestyrelsen intet 
gjort ved satserne for gruppeliv, men har fjernet legathjælpen. 
Priserne for en begravelse er gennem de sidste 30 år steget ganske betragteligt, og en alminde-
lig begravelse koster i omegnen af 40.000 kr.  
Der er stadig mange medlemmer, som ikke har en arbejdsmarkedspension med dødsfaldssum, 
hvilket stiller de efterladte i en svær økonomisk klemme ved dødsfald.  
Vi kan som Forbund ikke være bekendt at være usolidariske med vores svageste medlemmer. 
 
Stillet af John Nielsen, Metal Hovedstaden 
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GENERALFORSAMLING 
TIRSDAG DEN 16. JUNI 2020 
DAGSORDENENS PUNKT 5 
INDKOMNE FORSLAG - Metals love 

 

 

 

 

 

 

FORSLAG 2 
 
Kongresforslag 2020 
Metals love 
 
 
 
Dansk Metals Love §  
 
Valgte i Dansk Metal, som i kraft af deres tillidshverv modtager bestyrelseshonorarer o.l., skal 
have disse modregnet i deres løn. 
 
Begrundelse 

Dette forslag drejer sig ikke om ”løn- og arbejdsforhold” for forbundets tillidsvalgte. Der 
kan selvfølgelig tages en diskussion om, hvad et rimeligt lønniveau er i forhold til de 
medlemmer, som via kontingentet betaler, men det er ikke hensigten med dette forslag, 
for forslaget tager det udgangspunkt, at forholdene er i orden. 

I det omfang forbundets tillidsvalgte i kraft af deres tillidshverv får sæde i diverse besty-
relser, udvalg og lignende, er det en del af deres arbejde, og evt. honorar og lign., som 
disse poster måtte kaste af sig, tilhører derfor fællesskabet, som jo betaler den tillids-
valgtes løn. Og værdien af disse skal derfor modregnes i den enkeltes løn.  

 
Stillet af Klub 170 – PMC Hydraulics A/S 
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GENERALFORSAMLING 
TIRSDAG DEN 16. JUNI 2020 
DAGSORDENENS PUNKT 5 
INDKOMNE FORSLAG - Metals love 

 

 

 

 

 

 

FORSLAG 3 
 
Kongresforslag 2020 
Metals love 
 
 
 
Kontingentet 
 
Nedsættelse af kontingentet med 5 %, herefter 5 år uden stigning, medmindre der er helt speci-
elle forhold. 
 
Stillet af Per Christoffersen, Industri & Byg 
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GENERALFORSAMLING 
TIRSDAG DEN 16. JUNI 2020 
DAGSORDENENS PUNKT 5 
INDKOMNE FORSLAG - Resolution og handlingsplaner 
  

 

 
FORSLAG 1 
 
Kongresforslag 2020 
Resolution og handlingsplaner 
 
Forslag 1.a 
Montør/-assistentuddannelserne  
Dansk Metal skal arbejde for, at virksomheder, som er godkendt til at kunne gennemføre den 
fulde uddannelse, kun undtagelsesvis kan indgå uddannelsesaftaler på montør/-assistentuddan-
nelserne. Det kan ske ved en forhåndsgodkendelse via begrundet ansøgning til det faglige ud-
valg. 
Motivering: Mange virksomheder bruger de korte uddannelser til at omgå reglerne om prøvetid, 
dermed bliver lærlingens retstilling svækket. 
 
Forslag 1.b 
Korte uddannelsesaftaler 
Dansk Metal skal arbejde for at begrænse muligheden for indgåelse af korte uddannelses-afta-
ler. Kun virksomheder, der ikke kan godkendes til den fulde uddannelse, må indgå kort uddan-
nelsesaftale. 
Motivering: Benyttes i høj grad til at få billig arbejdskraft i spidsbelastningsperioder. Giver ikke 
lærlingene den nødvendige ro til at koncentrere sig om uddannelsen, da de konstant er tvunget 
til at være søgende. 
 
Forslag 1.c 
Dagpengeret 
Dansk Metal skal arbejde for en ændring af de nuværende regler, hvor beregning af dagpenge 
efter endt uddannelse er påvirket af om praktikvirksomheden har modtaget voksenlærlingetil-
skud.  
Motivering: Det er en urimelig forskelsbehandling, at nyuddannede voksenlærlinge stilles ringere 
end øvrige dagpengemodtagere, udelukkende på baggrund af en tilskudsordning som er lærlin-
gen uvedkommende. Den nuværende ordning kan også virke begrænsende på af få flere fra 
ufaglært til faglært. 
 
Forslag 1.d 
Videregående uddannelse  
Dansk Metal skal arbejde for at forenkle og tydeliggøre vejen fra erhvervsuddannelsen til de vi-
deregående uddannelser.   
Motivering: Vejen til videreuddannelse er uklar, og der er ikke ligestilling med de gymnasiale ud-
dannelser.  
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Forslag 1.e 
Partsstyring 
Dansk Metal skal arbejde for at fastholde og udbygge partsstyringen inden for erhvervsuddan-
nelses- og AMU-området for at udbygge ”ejerskabet” til vores fag og uddannelser. Det skal ske i 
forhold til relevant lovgivning, faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg.  
Motivering: Der er i de senere år sket en unødvendig akademisering af uddannelsesarbejdet, 
som flytter indflydelse og kompetence fra vores faglige repræsentanter med praktiske erfaringer 
fra arbejdsmarkedet til embedsfolk med en teoretisk tilgang.  
I forhold til de lokale uddannelsesudvalg kan det for eksempel ske ved at flyttet kompetencen til 
at behandle klage over uddannelsen tilbage hertil som 1. instans. Hvilket også vil skabe synlighed 
for lærlingene, som kan bruges i organiseringen.  
Administrative godkendelser af praktiksteder skal altid til høring i det lokale uddannelsesudvalg. 
 
Forslag 1.f 
Kompetancefond (IKUF) 
Dansk Metal skal arbejde for en forenkling af de administrative procedurer i forbindelse med ef-
teruddannelse via Kompetencefonde. Det kan ske ved, at IKUF ved godkendelse af en ansøg-
ning overtager opgaverne med: At tilmelde til uddannelsen, At ansøge om VEU-godtgørelse, At 
sende information om mulighed for overnatning.  
Motivering: De mange procedure i forbindelse med ansøgning og tilmelding er det, som afhol-
der de fleste fra at søge Kompetencefondene. 
 
Forslag 1.g 
Tidssvarende udstyr på erhvervsskolerne 
Dansk Metal skal fortsat arbejde for, at der investeres i skolernes udstyr, sådan at lærlingen mø-
der udstyr, som er på niveau med den nyeste teknologisk udvikling. 
Motivering: Hvis Danmark skal kunne følge med i den internationale konkurrence, skal vi også 
uddanne de dygtigste håndværkere. 
 
Forslag 1.h 
Folkeskolen 
Dansk Metal skal arbejde for, at værkstedsfagene genindføres på skoleskemaet, og at erhvervs-
praktik bliver obligatorisk i Folkeskolens 8. og 9. klasse.  
Motivering: Hvis vi skal have tilgang til erhvervsuddannelserne, skal de unge have en praktisk er-
faring med fagene.  
 
Stillet af Uddannelsesudvalget Metal Hovedstaden 
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GENERALFORSAMLING 
TIRSDAG DEN 16. JUNI 2020 
DAGSORDENENS PUNKT 5 
INDKOMNE FORSLAG - Resolution og handlingsplaner 

 

 

 

 
FORSLAG 2 
 
Kongresforslag 2020 
Resolution og handlingsplaner 
 
 
Et sundt og sikkert arbejdsmiljø - Sig stop! 
  
Det enkelte medlem af Dansk Metal skal havde den nødvendige viden til at sige stop, når arbej-
det bliver farligt eller usikkert. 
  
I Danmark har vi en Arbejdsmiljølov. Den er designet til, at vi ikke skal udsættes for fortidens ar-
bejdstageres nedslidning, allergier, sygdomme og alvorlige skader eller død. Det koster samfun-
det penge, nedsætter virksomhedernes konkurrenceevne og ødelægger menneskers identitet 
og relationer. 
I Arbejdsmiljøloven er der indskrevet, at ”en ansat har ret til at forlade sin arbejdsplads eller et 
farligt område i tilfælde af en alvorlig og umiddelbar fare, som ikke kan undgås”. Dertil må det 
konstateres, at der er mange arbejdstagere, der ikke forholder sig til dette. Dette kan enten være 
grundet uvidenhed eller frygt for at miste sit arbejde. 
Vi foreslår, at Dansk Metal arbejder for at sikre, at det enkelte medlem har den viden, der er nød-
vendig, som et værn mod at den enkelte udsættes for unødig fare. Der bør tilstræbes - da dette 
både er til gavn for arbejdstagere og arbejdsgivere - at Dansk Metal på Metalskolen og i de en-
kelte metalafdelinger klæder tillidsvalgte og medlemmer på til at træffe denne vurdering. Dansk 
Metal skal tydeliggøre vigtigheden af, at den enkelte benytter sig af sin rettighed til at forlade ar-
bejdspladsen. Dette for at højne sikkerheden på den enkelte arbejdsplads. 
 
Stillet af Alexander Baadh, Miljø- og Arbejdsskadeudvalget i Metal Hovedstaden 
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GENERALFORSAMLING 
TIRSDAG DEN 16. JUNI 2020 
DAGSORDENENS PUNKT 5 
INDKOMNE FORSLAG - Resolution og handlingsplaner 

 

 

 

 

FORSLAG 3 
 
Kongresforslag 2020 
Resolution og handlingsplaner 
 
 
Ret til at stemme om egen overenskomst 
Dansk Metal skal i kongresperioden arbejde for, at medlemmer ansat på overenskomster, som 
ikke forhandles samtidig med fagets hovedoverenskomst eller er omfattet af de offentlige over-
enskomster, får mulighed for at stemme om egen overenskomst. Metoden kan være en uraf-
stemning i henhold til bestemmelserne i forligsmandsloven, eller som en vejledende afstem-
ning, bare der sikres en gensidig respekt mellem forhandlingsudvalg og medlemmerne for re-
sultatet. 
 
 
Motivering: Det er vigtigt, at alle medlemmer har ejerskab til deres overenskomst, og at vi har en 
demokratiske proces, hvor alle kan blive inddraget. Det gælder i forhold til at kunne fremkomme 
med overenskomstkrav, men i særlig grad i forhold til at kunne stemme om resultatet.  
Dette er også et afgørende element til lokalt at kunne øge organiseringen. 
 
En høj stemmeprocent til urafstemning på hovedoverenskomsten er med til at fastholde legiti-
miteten, den vil utvivlsom kunne øges, ved at udelade dem, som ikke kan se sig selv i resultatet.  
 
Stillet af ITO Branchebestyrelse 
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GENERALFORSAMLING 
TIRSDAG DEN 16. JUNI 2020 
DAGSORDENENS PUNKT 5 
INDKOMNE FORSLAG - Resolution og handlingsplaner 

 

 

 

 

FORSLAG 4 
 
Kongresforslag 2020 
Resolution og handlingsplaner 
 
 
Dansk Metal skal arbejde for, at folkepensionsalderen ikke stiger yderligere. 
 
Motivation 
Vi ved, at folk lever længere, men vi ved ikke, om folk fysisk kan arbejde længere. Også set i for-
hold til at tiltrække unge til vores uddannelser. 
 
 
Stillet af ITO-Branchebestyrelsen 
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GENERALFORSAMLING 
TIRSDAG DEN 16. JUNI 2020 
DAGSORDENENS PUNKT 5 
INDKOMNE FORSLAG - Resolution og handlingsplaner 

 

 

 

 

FORSLAG 5 
 
Kongresforslag 2020 
Resolution og handlingsplaner 
 
Forslag 5.a 
Forbundet bør arbejde for, at Forbundets Miljøsekretariat besøger alle afdelinger mindst én gang 
årligt, dels med det formål at sparre om arbejdsmiljøproblemer i afdelingernes virksomheder, og 
dels for at få input fra afdelingernes miljøudvalg. 
 
Begrundelse: Forbundets Miljøsekretariat synliggøres og kan få input i forhold til afdelingernes 
miljøudvalg, arbejdsmiljøarbejde samt arbejdsmiljøsager. Ligeledes kan Forbundet være behjæl-
peligt med at opbygge et eventuelt arbejdsmiljønetværk. 
 
Forslag 5.b 
Forbundet bør arbejde for, at arbejdsmiljørepræsentanter kan komme på G-kursus indenfor 4 
måneder. 
 
Begrundelse: Den meget lange ventetid resulterer i, at arbejdsmiljørepræsentanter slet ikke 
kommer på G-kurser.  
 
Forslag 5.c 
Forbundet bør arbejde for at styrke afdelingerne, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter i at fore-
bygge krænkende handlinger og chikane således, at dette ikke går ud over den enkelte eller 
grupper. 
 
Begrundelse: Der sker en kraftig stigning i henvendelser fra medlemmer, der er blevet syge-
meldt pga. krænkende handlinger, herunder stress og chikane. For at knække kurven, så med-
lemmer ikke sygemeldes, skal dette forebygges således, at problemer løses før der sker syge-
meldinger. Der skal arbejdes for, at forebyggelse sker løbende i virksomhederne med politikker 
og aftaler i arbejdsmiljøudvalg og med tillidsrepræsentanter med bistand fra afdelingerne såle-
des, at sygemeldinger forebygges. 
 
Forslag 5.d 
Forbundet bør arbejde for, at de i samarbejde med arbejdsgiverorganisationer besøger virksom-
heder og deltager i temamøder i samarbejde med regioner eller afdelingerne med arbejdsmiljø 
som hovedpunkt. 
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Begrundelse: Dansk Metal og arbejdsgiverorganisationerne har udgivet meget godt materiale 
sammen, og det er centralt arbejdsmiljøet, der er stor enighed om. Det vil give et rigtigt godt 
signal, at der afholdes arrangementer samt virksomhedsbesøg sammen. Dette for at vise vigtig-
heden i, at et godt arbejdsmiljø betaler sig samt at arbejdsgivere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræ-
sentanter hører det samme. 
 
Forslag 5.e 
Afdelingerne repræsenteres af afdelingsansatte i forbindelse med møder i Forbundets Miljø-og 
Arbejdsskadeudvalg. 
 
Begrundelse: For at sikre strategisk udvikling i afdelingerne og Dansk Metal er det vigtigt, at del-
tagerne kan tage udgangspunkt i afdelingens arbejdsmiljøarbejde. 
 
Stillet af Metal Hovedstadens Miljø- og Arbejdsskadeudvalg 
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GENERALFORSAMLING 
TIRSDAG DEN 16. JUNI 2020 
DAGSORDENENS PUNKT 5 
INDKOMNE FORSLAG - Resolution og handlingsplaner 

 

 

 

 
FORSLAG 6 
 
Kongresforslag 2020 
Resolution og handlingsplaner 
 
 
Fagbladet 
  
Fagblad i papirkopi udfases, når muligt for nuværende aftaler, medmindre annoncer dækker alle 
omkostninger. 
 
Stillet af Per Christoffersen, Industri & Byg 
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GENERALFORSAMLING 
TIRSDAG DEN 16. JUNI 2020 
DAGSORDENENS PUNKT 5 
INDKOMNE FORSLAG - Resolution og handlingsplaner 

 

 

 

 
FORSLAG 7 
 
Kongresforslag 2020 
Resolution og handlingsplaner 
 
 
Dagpenge 
  
Dansk Metal skal arbejde for en højere dagpengesats, med mulighed for differentieret udbeta-
ling. 
 
Stillet af Per Christoffersen, Industri & Byg 

 

 


