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Formand Henrik Stilling bød velkommen til de 264 fremmødte medlemmer. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigenter 

2. Valg af stemmeudvalg 

3. Bestyrelsens beretning 

4. Regnskab 

5. Indkomne forslag 

  a. Overenskomstforslag 

6. Valg 

a) Valg af kasserer/nyvalg 
b) Valg af 3 brancheansvarlige 
c) Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer 
d) Valg af 3 bestyrelsessuppleanter 
e) Valg af 2 revisorer 

7. 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, Jan Hendriksen, Jacob Ringgaard, Steen Søger Mogensen, Flemming Andersen og 

med Michael Gringer som stemmeudvalgsformand. 

 
 Godkendt. 
 
 
AD 3.  Bestyrelsens beretning 
 
Formanden bød forsamlingen velkommen. 
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Medlemsudviklingen 
Medlemsudviklingen i Metal Hovedstaden er i år gået forrygende, og det er lykkes ved at 
tænke synlighed og organisering ind i alt, hvad vi laver for at sikre en positiv medlemsud-
vikling og en høj organisering. 
 
Ungdom og lærlinge 
For lærlingene har vi øget antallet af grundforløbs- og SKP-elever, der er medlem af fag-
foreningen med 15 %, eller 80 flere i 2018. En 15 %’s stigning betyder, at vi nu skal ud og 
finde 593 lærepladser for at sikre, at de fortsætter som ordinære lærlinge. Vi har samtidig 
øget antallet af ordinære lærlinge med 10 % til 1001. 
 
Formanden opfordrede forsamlingen til at hjælpe med få flere lærlinge ansat på deres ar-
bejdspladser.  
 
Formanden ønskede Arran Stears tillykke med valget som lærlingeformand i Metal Hoved-
staden. 
 
I 2018 har problematikken om korte uddannelsesaftaler fyldt meget i ungdomsudvalget. Vi 
ser desværre et øget forbrug af korte uddannelsesaftaler. Der er ikke nogen arbejdsgivere, 
der kan bruge en kort- eller en halvtuddannet metalarbejder. Derfor skal vi stoppe misbru-
get af korte aftaler, så vores unge mennesker får 3 måneders prøvetid i stedet for 4 år, 
som misbruget nogle gange medfører. 
  
Vi fik fjernet det forhadte omprioriteringsbidrag på 2 % fra Finansloven, så vi slipper for 
den årlige besparelse på vores erhvervsuddannelser. Det betyder, at det begynder at gå 
bedre på vores erhvervsskoler. Vi har i Metal Hovedstaden 27 medlemmer i de lokale ud-
dannelsesudvalg rundt om på skolerne, som hele tiden er med til at sikre kvalitet i vores 
uddannelser.  
 
Og det går godt for vores lærlinge i Metal Hovedstaden. 
 
I efteråret var 3 af vores lærlinge blandt de 25, der på landsplan blev tildelt Metalindustri-
ens lærlingepris (ML prisen) 270 var indstillet og alle havde fået topkarakteren 12.  
 
Ved prisuddelingen ved Dansk Motorsport Award 2019 på Dokken modtog vores lærling 
Jabbar Hassan prisen som årets mekanikerlærling. 
 
Mette Foldager, lærling fra MAN Energy Solutions, har lige fået årets lærlingepris fra DI 
Hovedstaden. 
 
Rasmus Frøland fra Thoka Finmekanik og Daniel Dalby fra Molges Auto har netop vundet 
DM i Skills som henholdsvis industritekniker og automekaniker. 
 
Formanden ønskede dem alle tillykke. 
 
Medlemsfremgang 
Vi har i 2018 - ud over de 80 grundforløbselever og 90 lærlinge - også øget antallet af 
svende med 108. I alt har vi øget antallet af medlemmer i 2018 med 278, og set i lyset af 
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tilbagegangen i nullerne, hvor vi mistede op mod 3-400 pr. år, er dette et fantastisk resul-
tat. 
      
Et af målpunkterne fra Metal Kongres i 2016 - medlemsfremgang - er nu særdeles velud-
ført. 
 
Kongresmål 
Vi har mange flere kongresmål, bl.a. G-kurser for tillids- og arbejdsmiljørepræsenter. 
Vi ville gerne have, at 75% af alle tillidsrepræsentanter har G1, og at 50 % fortsætter og 
tager G4. Godt 70 % af jer kommer på G1 og 35 % når G4, men bag tallene ligger også en 
udskiftning på knap 20 % om året. 
Tallene er nogenlunde det samme for arbejdsmiljørepræsentanterne, her ville vi gerne 
have 40 % på G1 og 30 % på G2. Vi ligger på 35 % på G1 og 26 % på G2, også her har vi 
en udskiftning på knap 22 % om året. 
 
Overenskomst 
Efter sidste års generalforsamling fik vi lukket de offentlige overenskomster med et rigtig 
flot resultat med forventet lønstigninger på 6,8 % over de næste 3 år + ekstra puljer til de 
lavest lønnede. Et resultat der i en lang periode stod i skyggen af musketereder og stor 
sandsynlighed for konflikt. 
 
OK2020 
Vi skal nu til at forholde os til OK2020-forhandlingerne. Vi har modtaget mange gode for-
slag. 
 
Vi fik i 2017 en ”vugge til grav”-overenskomst, der dækkede alle facetter i livet fra fuld løn 
under barsel til mulighed for seniorfridage. Pensionsalderen bliver uden tvivl et tema, vi 
skal forholde os til i 2020. 
 
Vi skal forholde os til overenskomstresultatet, når det foreligger, og ikke før. Vi har des-
værre grupperinger rundt om os, som allerede har besluttet sig for at sige nej til OK2020 
uden at kende resultatet. I Dansk Metal har vi godt 50 forskellige overenskomster, der skal 
forhandles. Vores overenskomstområder er forskellige, og det skal der være plads til, men 
sammenkædningen skal vi holde fast i for at bevare solidaritetsprincippet om at hjælpe 
dem, der ikke kan stå alene. 
 
Sociale sager og arbejdsskadesager 
På det sociale område har vores socialrådgiver Margit Risnæs stadig nok at se til med de 
ekstremt besværlige offentlige myndigheder og har lige for tiden 38 igangværende sociale 
sager kørende. Førtidspensioner er nærmest umulige at få. 
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 til hele forløbet, både 
jobafklaring, særlige indsatser og indstillinger til fleksjob, i stedet for skiftende sagsbe-
handlere. 
Arbejdsskadesystemet, som nu hedder AES, har ikke fået det bedre af at blive udflyttet fra 
København - tværtimod. Det ses tydeligt på sagsbehandlingstiden, samt de ekstremt dår-
lige afgørelser som kommer.  
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Metal Hovedstaden har i beretningsperioden oplevet et faldende antal arbejdsskadesager, 
og der er således kun kommet 78 nye arbejdsskadesager ind, hvor der i samme periode er 
afsluttet 97 sager. Af de 97 sager er der indkommet erstatninger på 9.348.206 kr.  
 
Dette har nedbragt antallet af igangværende arbejdsskadesager til det laveste niveau i 15 
år, så der er 164 igangværende sager. Og det er da glædeligt, hvis arbejdsmiljøet er ble-
vet bedre, men opfattelsen er desværre, at der stadig er mange, som ikke får anmeldt de-
res skader, så lad dette være en opfordring: kommer I ud for en arbejdsskade, så kontakt 
din fagforening, hellere en gang for meget end en gang for lidt. 
 
Vi taber en del sager, fordi vores medlemmer ikke går til lægen, når de kommer til skade. 
Når der er gået 4 uger, er det for sent, og skadelidte kan således ikke bevise, at de er 
kommet til skade den pågældende dag.  
 
Personale 
2018 har også været et skelsættende år for afdelingens personale. Siden sidste års gene-
ralforsamling har vi sagt farvel til over 200 års erfaring, samtidig med at vi har sagt velkom-
men til 7 nye kollegaer. 
 
Jacob Ringgaard er blevet ansat i IT, Teknik & Offentlig som faglig sekretær pr 1/8 2019. 
 
Simon Larsen er også blevet ansat i IT, Teknik & Offentlig som faglig sekretær pr 1/8 2018 
og blev samtidig tovholder på samarbejdet med Dansk IT. Dansk IT er en interesseorgani-
sation for it- og datauddannelser, og siden 2017 har vi i Metal Hovedstaden tilbudt vores 
medlemmer, der arbejder inden for data- og it-området et gratis dobbelt medlemskab, så-
ledes de kan trække på alt den relevante viden og efteruddannelse Dansk IT tilbyder. 
 
Med Simon Larsens indtræden som faglig sekretær lavede vi også en ny struktur i Metal 
Hovedstaden ved at lægge 2 branchesekretariater sammen til IT, Teknik & Offentlig, og 
samtidig frigive en ressource i ledelsesgruppen. 
 
A-kassen 
Allerede ved Michael Sølling Olsens ansættelse i 2018 startede vi en reformation af vores 
a-kasse fra at være administrativ a-kasse til at blive en mere faglig a-kasse, og vi har efter-
følgende ansat Christian Thaarup, René Stegger og Christina Cramer som faglige sekre-
tærer i a-kassen. 
 
Denne transformation har skabt en kæmpe fleksibilitet i vores a-kasse, som vi ikke havde 
tidligere, fordi alle var begravet i administrative opgaver. Det, der er fjernet fra vores a-
kasse i dag, er enten automatiseret/robotiseret eller henlagt til vores kontaktcentre. 
 
I dag kan vi sende de faglige kollegaer ud om morgenen med f.eks. en svendegave til en 
virksomhed. Når de så har talt med den nye svend, kan de tage en runde på værkstedet 
og få en snak med mester om, om han har fået en ny lærling, om han mangler en svend, 
eller om han skal bruge noget efteruddannelse. Alt sammen viden vi skal bruge i vores 
hverdag i a-kassen. 
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Det at sikre, at der er en ny lærling, er med til at sikre organiseringen. Skal mester bruge 
en svend, er det med til at sikre jobformidling, noget vi jo dokumenterer og er meget hurti-
gere til end de gule a-kasser, og med 177 jobformidlinger i 2018 tydeligt viser, at vi har de 
rette folk siddende til at sikre dette medlemsgode, der virkelig batter for en ledig. Er det ef-
teruddannelse, der efterspørges, skal vi bruge vores netværk på erhvervsskolerne til at 
sikre den relevante af slagsen. Men den viden om efteruddannelse kan jo også bruges i 
snakken med en ledig kollega. Det betyder også, at om det er til et cv-møde, en rådig-
hedssamtale eller et møde på jobcenter, så har vi altså fingrene på pulsen i forhold til, 
hvad der efterspørges af efteruddannelse i de forskellige brancher, så vores ledige også 
komme på de rigtige kurser i forhold til at få dem hurtigt i arbejde igen.  
 
Det betyder, at vi er klar til a-kasseforsøget, der gør, at vi nu skal varetage den ledige i de 
første 3 måneder af hans ledighed. I stedet for som i dag, hvor man skal til samtale på job-
center efter et par ugers ledighed, som vi opfatter som pjat og spildtid. Dette forsøg er et 
kæmpe opgør med Claus Hjorts ideologiske korstog mod fagbevægelse og vores a-kas-
ser. Nu får vi mulighed for at vise, hvad vi kan med at få vores ledige i arbejde indenfor de 
første 3 måneder, så de helt slipper for en tur på Jobcentret. 
      
Og for at udnytte vores kompetencer bedst muligt i forhold til at skaffe vores ledige videre i 
næste job, har vi nu en Chatrobot til at afhjælpe spørgsmål i a-kassen, den skulle gerne 
aflaste i forhold til telefonopkald. 
 
Fagligt 
I faglig afdeling har vores dygtige faglige kollegaer fortsat også rigtig travlt, ikke kun med 
synligheden, organiseringen, med at få nyvalgte tillidsvalgte G-kurser på skolen i Jørlunde, 
få medlemmerne til at indberette lønstatistik, som er så vigtigt et værktøj i lønforhandlin-
gerne, men også med at køre rigtig mange faglige sager. Over 300 faglige sager kørte vi i 
2018 og vandt over 9 millioner kroner hjem til medlemmerne. Vi har ca. 20 % flere sager 
end sidste år.  
 
AMR-året 2019     
Det øgede antal sager om dårligt arbejdsmiljø håber vi at kunne få gjort op med ved at 
sætte fokus på arbejdsmiljørepræsentanternes arbejde og ved at udnævne 2019 til ar-
bejdsmiljørepræsentanternes år. Året startede med en stor konference i Odense og bliver 
fulgt op af en masse spændende temamøder hen over året, bl.a. ligger vi hus til flere ar-
rangementer her i Nyropsgade, mens vores kollegaer i fagbevægelsen tilsvarende udby-
der en stribe andre temamøder.  
 
LO/FH       
LO er blevet fusioneret med FTF til Fælles Hovedorganisation FH, en organisation med 
1,4 million medlemmer og over 80 fagforeninger under sine vinger, et kæmpe talerør. In-
den 2021 forventer vi, at LO Hovedstaden bliver til FH Hovedstaden efter tæt samarbejde 
med de lokale FTF-organisationer. 
 
 
Hvor skal vi arbejde i fremtiden? 
Formanden udtrykte begejstring for Hvidovres projekt med de 9 øer. For her er en kom-
mune, der forstår, at der både skal skabes job, boliger og infrastruktur i én varme, for at 
det giver mening 
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Sponsorater 
Ishockey-sponsoratet, hvor man kan tage et ikke-medlem ind, har vist sig at være en suc-
ces, derfor er der nu tegnet nye sponsorater med Dasu og Metal Speedway-liga med 
samme vilkår. 
 
     
Valg  
Den 26. maj er der valg til EU-parlamentet, og når vi stemmer her, så husk på, at største-
delen af Dansk Metals medlemmer arbejder på virksomheder, der lever af eksport og er 
afhængig af EU’s indre marked. 
 
Dansk Metal har lavet en pjece med 10 gode forslag til parlamentsmedlemmerne, som de 
kan arbejde videre med i de næste 5 år, og derved være med til at sikre danske arbejds-
pladser. 
 
Inden længe er der folketingsvalg, og snart skal der forhandles Finanslov igen, hvor midler 
til vores erhvervsskoler og vores uddannelser skal afsættes. Ved sidste Finanslov fik vi i 
sidste øjeblik fjernet omprioriteringsbidraget, men at fjerne en besparelse er ikke det 
samme som at lave en investering, der skal investeres og tilføres flere midler til vores er-
hvervsuddannelser, husk det når I stemmer Det er for i øvrigt de samme folkevalgte, der 
skal kloge sig på, hvor længe vi kan og skal arbejde, og hvorledes vi bliver sikret en vær-
dig måde at kunne forlade arbejdsmarked på, husk på det når du stemmer. Som metaller 
er vi jo vandt til at bruge demokratiet, så godt valg til os alle. 
 
ALKA     
Fusionen er faldet på plads mellem ALKA og TRYG. 
Nogle af midlerne bliver brugt på at renovere Metalskolen i Jørlunde, så skolen kan stå 
klar inden Kongressen i 2020.   
 
Nyropsgade 25 
Her i huset bliver der også løbende renoveret.  
Kælderen er nymalet, ligesom foldedøren med de fine logoer har fået en tur, der er kom-
met nye højtalere, teleslyngen har fået ny forstærker, og der er kommet tv-skærme op, så 
dem bagerst i salen også har mulighed for at følge med i, hvad der foregår. Vi har fået re-
noveret vores varmecentral og er begyndt på udskiftning af lamper til mere energivenlige 
lyskilder. 
Vi har fået en udfordring, da vores lejer, Kammeradvokaten, har meddelt, at de fraflytter i 
2021, men vi tror på, at der findes andre lejere til denne adresse, som er parat til at bi-
drage til huslejen med 2,5 million om året. 
 
2019 bliver endnu et år med samme billige afdelingskontingent for 13. år i træk. 
     
I maj 2019 er det 100 år siden, man indførte 8 timers arbejdsdag. 
 
Metal i Hovedstaden fylder 100 år i 2020, og det skal fejres med en gadefest i august 
2020. Der vil komme mere information ud om dette, når vi nærmer os. 
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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. 
 

Formandens beretning blev  

 Godkendt. 
 

Beretningsdebat: 

 

Jesper Larsen: Har et ønske om, at sagsbehandlerne i kommunen bliver mere humane, 

men er bange for, at det ikke kan lade sig gøre, fordi sagsbehandlere ikke har flere mulig-

heder.  

 

Arran Stears: Tak for fin beretning. Det er ikke kun korte aftaler, der er problematiske – 

det er den virksomhedsforlagte praktik. Det skal der gøres noget ved.  

 

John Nielsen: I Holstebro Kommune har man i mange år haft den samme sagsbehandler 

fra start til slut. Det har betydet, at sagsbehandlingen kun tager et år. I Københavns Kom-

mune har man haft flere forskellige adresser, og inden medlemmerne har været igennem 

hele sagsbehandlingen, er de gået ned med stress. Det er alt for nedværdigende for med-

lemmet.  

 

Kim Lykkegaard: Det er en god udtalelse for en værdig tilbagetrækning. Pensionsalderen 

bør bare ikke hele tiden skulle fremskrives. Vi bør sætte foden i. Hvorfor har I ikke forholdt 

jer til det i udtalelsen? 

 

Henrik Stilling:  

 

Til Jesper Larsen: John kunne bedst svare i forhold til sagsbehandling. Ingen tvivl om, at 

tanken om én sagsbehandler er god.  

 

Til Arran Stears: Det er rigtig, at reglen rammer forkert. Den samme virksomhed skal ikke 

kunne tage lærlinge flere gange i virksomhedsforlagt praktik. 

 

Til Kim Lykkegaard: Når vi ikke sætter en dato i udtalelsen, er det fordi, vi ikke mener, at 

vi kan skrive det, når det er individuelt. Der vil være medlemmer der kun kan være på ar-

bejdsmarkedet i 35 år, så hvis man skriver, at man skal have været på arbejdsmarkedet i 

40, så kan det komme til at gå udover dem. Det skal være mulighed, når der er behov for 

det.  

 

Beretningen blev herefter vedtaget. 
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AD 4.  Regnskab 

 

Kassereren gennemgik regnskabet for Metal Hovedstaden for 2018. 

 

Kaj E. Nielsen takkede for den gode opbakning og samarbejdet gennem årene. 

 

Regnskabet for Metal Hovedstaden blev herefter enstemmigt 

 

godkendt. 

 

 

AD 5. Indkomne forslag 

 

Forslagene findes sidst i referatet 

 

5.a Overenskomstforslag 

 

Henrik opremsede alle hovedområder med 127 forslag. Vil gerne have tilkendegivet fra 

forsamlingen, om det er det, som fagretligt udvalg kan arbejde videre med og sende til 

CO-Industri. 

 

Leo Mathiesen: Lærlingene får pension, når de bliver udlærte. Hvorfor det? 

Arran Stears: Glemt nogle vigtige detaljer om påbygning, så det kommer i overenskom-

sten. Det skal være en ret. 

Til Leo Mathiesen: Pensionen galt først, når man var udlært, hvis man startede før det 20. 

år. Sidst fik vi det rettet til, at en lærling nu får pension fra det 20. år, uanset hvornår han 

er startet.  Vi håber fremadrettet at pensionen kommer til at gælde fra man starter i lære.  

Til Arran: Påbygning, hvis det passer lærlingen, ikke hvis det passer mester. Det er med.  

 

Forslagene blev enstemmigt  

 Vedtaget, og fagretligt udvalg arbejder videre 

 med forslagene. 

 

5.b Forslag til udtalelse - Folkebevægelsen mod EU 

 

Kim Lykkegaard: Vi synes, at det er værd at fremhæve, at Folkebevægelsen mod EU har 

gjort et kæmpe stykke arbejde mod social dumping. 

 

Henrik Stilling: Vi har behandlet udtalelsen på Metal Hovedstadens bestyrelse og sætter 

den til afvisning. 
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Der er rigtig mange gode kræfter, der arbejder for at afsløre social dumping. Metal, 3F, 

Dansk El-Forbund på Metroen, Rør & Blik, Stilladsarbejderne m.fl.. på Biofoss, Arbejdstil-

synets generelt osv. 

 

Så for ikke at glemme nogen, er det bedre med ”ingen nævnt, ingen glemt”, og så fortsæt-

ter vi alle med vores gode arbejde på området. 

 

Kim Lykkegaard: Er ikke uenig i det, men jeg undrer mig over, at man så kun fremhæver 

socialdemokrater i bladet, man dækker ikke over de forskellige handlinger. 

 

Henrik Stilling: De, der har henvendt sig, er kommet med i bladet, og er fra enhedslisten 

SF og socialdemokratiet. 

 

Forslaget blev   

 forkastet. 

 

 

 

 

5.c Forslag til udtalelse - Nej til social dumping.  

 

Forslaget indstilles af Metal Hovedstadens bestyrelse. 

 

Bestyrelsen anbefaler udtalelse 5.c om Social Dumping. 

 

Forslaget blev   

 vedtaget. 

 

5.d Forslag til udtalelse - en værdig tilbagetrækning. 

 

Henrik Stilling: Vi får rigtig mange gode input fra vores medlemmer og prøver her at binde 

en sløjfe på dem med denne udtalelse, som bestyrelsen anbefaler 

 

Forslaget blev enstemmig  

 vedtaget. 

 

AD 6. Valg 

 

a) Valg af kasserer/nyvalg  

 

Michael Sølling Olsen var indstillet af bestyrelsen 

 blev enstemmigt valgt for en 2-årig periode. 
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b) Valg af 3 brancheansvarlige 

 

David Rosenqvist, Lars Andersen og Willy Jørgensen var indstillet fra brancheårsmøderne 

 

 blev enstemmigt valgt for en 2-årig periode. 

 

c) Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer 

 

Mickael Silberg Jensen, Henrik Brabrandt Hansen, Kenneth Højland Pedersen (for en 1-

årig periode), Kim Kusk Jensen og Jesper Gudmandsen var indstillet fra brancheårsmø-

derne 

 

 

 blev enstemmigt valgt for en 2-årig periode og 

 Kenneth Højland Pedersen for en 1-årig periode. 

 

d) Valg af 3 bestyrelsessuppleanter 

 

Manja Løve Nilsson, Henrik Kjell Larsen og Bo Landin Olsen var indstillet fra brancheårs-

møderne 

 

 

 blev valgt for en 1-årig periode.  

 

e) Valg af 2 revisorer 

 

Jan R. Jakobsen og Bjarne Jørgensen var indstillet af bestyrelsen 

 

 blev valgt for en 1-årig periode.  

 

AD 7. Eventuelt 

 

Der var ingen bemærkninger til dette punkt. 

 

Formanden takkede de bestyrelsesmedlemmer, der var trådt ud af bestyrelsen:  

René Stegger, som nu arbejder i A-kassen og Glenn Enna og Preben Christensen for de-

res store engagement. 

 

Henrik Stilling takkede Kaj E. Nielsen for den 10-årig periode, han havde været kasserer i 

Metal Hovedstaden. 
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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 det store fremmøde og håbede på at se mange igen til 1. maj. 

 

 

Referent: Henriette Hillgaard 
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FORSLAG 5.a 
 
Der var indkommet 127 forslag. 
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FORSLAG 5.b 
 
Forslag til udtalelse på Metal Hovedstadens generalforsamling den 9. april indstillet fra branchebe-
styrelsen for ITO (IT, TEKNIK & Offentlig)  
 
 
At der udtales anerkendelse til “Folkebevægelsen mod EU”. For deres store andel i afslørin-
gerne af sociale dumpning med filippinske chauffører i Padborg, som var indkvarterede undersla-
velignende vilkår, og i forhold til at “Folkebevægelsen mod EU”, var blandt de første som fik 
sat problemerne med de udenlandske arbejderes ret til danske dagpenge, efter kort tids arbejde i 
Danmark, på dagsorden. 

 
Udtalelsen blev besluttet med en flertalsbeslutning på branchebestyrelsesmødet den 19. marts 2019 
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FORSLAG 5.c 
 
Forslag til udtalelse på Metal Hovedstadens generalforsamling den 9. april indstillet fra 
branchebestyrelsen for ITO (IT, TEKNIK & Offentlig)  
 
Nej til Social dumping 
 
 
Social dumping hvor overenskomster underbydes, er en stigende trussel mod danske løn-
modtageres løn- og arbejdsvilkår. Fra 2014 til 2017 er den samlede udenlandske arbejds-
kraft i Danmark steget med en fjerdedel. 
 
Skattestyrelsen gennemførte i 2018 3.225 kontroller af udenlandske virksomheder som 
udfører arbejde i Danmark og danske virksomheder, der benytter sig af udenlandsk ar-
bejdskraft. I mere end 46 procent af virksomhederne medførte kontrollen en efterfølgende 
regulering.  På grund af fejl i angivelser af indkomst, moms, indeholdte skat mv. 
 
I det fagretlige system er der en stigning i sager, hvor udenlandske kollegaer blive snydt 
for aftalt løn og pension. Noget vi Ikke mindst oplever ved de store anlægsprojekter i ho-
vedstadsområdet. 
 
Regeringen og Dansk Folkeparti valgte at skære i indsatsen mod social dumping i sidste 
års finanslov. Det ødelægger stabiliteten på det danske arbejdsmarked, og undergraver 
den danske velfærdsmodel. Derfor skal social dumping bekæmpes med alle tænkelige 
midler 
 
Hvis Skat og Arbejdstilsynet skal tilbage på hidtidigt niveau, vil det ifølge en beregning fra 
LO i 2018 kræve yderligere bevillinger på 130,7 mio., og hvis indsatsen skal blive kontinu-
erlig og fokuseret, opskrives med yderligere 5 pct. om året. 
 
Vi kan ikke udelukkende lade det være op til politikerne at løse denne udfordring. Der er 
brug for at styrke solidariteten og sammenholdet i kampen mod social dumping. Derfor 
skal Fagbevægelsen ved overenskomstforhandlinger i 2020 have et særligt fokus på so-
cial dumping. Vi skal sammen skabe løsninger, som effektiv kan sætte en stopper for 
nogle arbejdsgiveres kyniske udnyttelse af arbejdskraft. 
  
Inden for Industrien er et af de vigtigste redskaber, en markant hævelse af mindstelønnen, 
samt en bedre adgangen til dokumentation fra arbejdsgivere der beskæftiger udenlandsk 
arbejdskraft, så vi langt bedre kan kontrollere om aftalerne på det danske arbejdsmarked 
overholdes.  
 
Udtalelsen enstemmigt vedtaget på branchebestyrelsesmøde den 19. marts 2019 
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FORSLAG 5.d 
 
Forslag til udtalelse på Metal Hovedstadens generalforsamling den 9. april indstillet fra 
Metal Hovedstadens bestyrelse  
 
 
En værdig tilbagetrækning 
 
Vi kræver et bedre arbejdsmiljø 
Alle skal have ret til mange gode år efter et langt arbejdsliv. 
Det kræver, at man får mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet med værdig-
heden i behold, og at der bliver gjort langt mere for at forebygge nedslidning. 
Forebyggelse bygger på, at ingen skal blive syge som følge af nedslidning, hverken fysisk 
eller psykisk. Derfor skal der sættes fokus på arbejdsmiljøet. 
Nedskæringerne i de sidste 10 år på over 180 mio. kr. i Arbejdstilsynet har betydet, at de 
har været nødsaget til at spare mere end 300 ansatte væk. 
Et øget fokus på arbejdsmiljøet, som et værn mod for tidlig nedslidning og et efterfølgende 
ringere seniorliv kræver, at vi skal have tilført flere midler til Arbejdstilsynet. 
Et godt arbejdsmiljø giver et godt arbejdsliv, som sikrer et godt seniorliv. 
 
Alle skal have ret til et værdigt seniorliv 
Mange medlemmer i vores fag mærker nedslidningen i en alt for tidlig alder og døjer med 
smerter og funktionsbesvær. I nogle brancher er arbejdsmiljøet så hårdt, at kun de færre-
ste kan holde til det. Det skal vi have gjort op med. 
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. 
Vi skal for enhver pris undgå, at mennesker bliver betragtet ens, for det er vi ikke, og ikke 
alle passer som byggeklodser til firkantede regler. Nedslidning kender ingen alder, og der-
for skal der heller ikke være yderligere barrierer som et bestemt antal år på arbejdsmarke-
det. Hvis et medlem er nedslidt fysisk eller psykisk, og det efter en uvildig lægelig vurde-
ring (ikke kommunalt) kan dokumenteres, skal man have retten til en værdig tilbagetræk-
ning, gerne på dagpenge til folkepensionen opnås og gerne på fleksibel deltid med supple-
rende dagpenge for det manglende antal timer uden modregning.    
 
 
 
 

 


