
 

FORMANDENS BERETNING. 

 

Offentlige Overenskomst. 
Lige allerførst et par ord om den konflikt som er rykket tæt på omkring 

de offentlige overenskomster, det er skidt at staten ikke har forståelse 

for at den ramme % sats, som der skal danne rammen for de offentlige 

overenskomster ikke skal være af en sådan størrelse, at de enkelte 

overenskomster på området kan komme til et fornuftigt resultat. 

Jeg kan ikke se, at de offentlige lønninger er stukket af på nogen måde 

- de tal vi har hørt ministeren lade indgå i den statistik hun viser er 

hentet så det passer ind i hendes billede. 

Tager man de sidste fem - ti år, har de offentlige lønningers % stigning 

være lig det private. 

Men der er mange områder på det offentlige overenskomstområde der 

halter bag ud, så det vil kræve, at den ramme der bliver afsat til 

overenskomst fornyelse har en rimelig størrelse. 

Jeg håber der kan findes en løsning inden der bliver lockoutet d. 10. 

april. 

Et regeringsindgreb ville være det værst tænkelige, for får vi en lockout, 

tror jeg ikke der går lang tid inden vi ser et regeringsindgreb. 

Så skal vi ikke håbe, at ministeren besinder sig og hæver rammen til 

overenskomstforhandlingerne. 

 

Medlemsstabilisering & Medlemskontakt 
I 2018 har vi særligt fokus på medlemsstabilisering. 

Vi har et mål om, at vi i 2018 bryder udviklingen og får et år, hvor 

antallet af medlemmer, der forlader os af den ene eller anden grund, 

går lige op med antallet af nye medlemmer.  

En stabilisering af medlemstallet er helt afgørende for vores 

organisatoriske, faglige og politiske styrke. Vi står ganske enkelt på en 

langt stærkere platform i både politiske og faglige forhandlinger 

centralt og lokalt, jo flere vi er.  

Derfor er der allerede sat en række initiativer i gang i organisationen. 

Her i første del af 2018 er der blandt andet fokus på de medlemmer, 
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der kun er med i a-kassen. Dem vil vi gerne have til at melde sig ind i 

fagforeningen.  

Vi videreudvikler også vores besøg på skolerne. Her skal vi være endnu 

mere relevante for de unge, når vi møder dem. 

Så skal lærlingekampagnen, vi afviklede sidste år, fortsætte. Det bliver i 

en ny form, som ikke er endeligt besluttet endnu, men målet er 

selvfølgelig, at vi skal have fat i endnu flere lærlingemedlemmer. 

Endelig er der rigtigt mange medlemmer, der melder sig ud i løbet af 

det første år, efter de er udlært. Derfor arbejder vi på et projekt, hvor 

alle ny udlærte medlemmer får en snak med Metal på deres 

arbejdsplads.  

Ud over disse initiativer har Metal Bjerringbro Silkeborgs ‘bestyrelse 

besluttet at ansætte Kasper Vincent, i første omgang på en 1 års 

‘kontrakt. 

Kasper har været ungdomsagitator i de sidste 5 år i Metal, med 

udgangspunkt fra uddannelsessekretariatet - ungdomsagitator er i dag 

flyttet over under organisationssekretariatet, men med disse 

udadvendte aktiviteter som Kasper har deltaget i har han stor erfaring 

med den direkte medlemskontakt. 

Kasper skal sammen med Heine faciliterer de før nævnte aktiviteter 

sammen med en massiv indsats på virksomhedsbesøg over hele 

afdelingens dækningsområde.   

Afdelingen har de sidste på år haft en socialrådgiver på halv tid, til at 

servicerer medlemmerne med hensyn til Arbejdsskader og til AMR, det 

var Annette Bruun men hun har søgt andre udfordringer. 

I stedet har vi ansat Sidsel Stoustrup, oprindelig uddannet Jurist men 

har arbejdet med Arbejdsskader, hun varetaget nu arbejdsskader samt 

servicere AMR.  

Hvad angår AMR vil de blive kontaktet her i foråret med henblik på at få 

en gruppe til at mødes og erfarings udveksle samt at blive orienteret af 

afdelingen omkring hvad der røre sig på området.    

 

 



 

Side 3 aft 9 

 

Trepartsaftale 
I efteråret kom der en trepartsaftale i hus om efter- og 

videreuddannelse. 

Det var en meget svær fødsel. Til gengæld fik vi en aftale, som ligger i 

god forlængelse af overenskomstaftalen fra foråret.  

Som teknologien udvikler sig kan man ikke gå et helt arbejdsliv uden at 

dygtiggøre sig undervejs. Derfor bliver Efter- og videreuddannelse 

stadig vigtigere. Det stiller krav til arbejdsgiverne, men det stiller også 

krav til os selv. Det skal simpelthen være lige så naturligt, at planlægge 

sin efteruddannelse, som det er at planlægge sin ferie. Så det er en 

vigtig aftale, der er indgået. 

Først og fremmest kæmpede vi med næb og klør mod 

omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne. Altså den 

nedskæring på 2 procent, som uddannelserne skal gennemføre hvert 

år.  

Vi kom ikke i mål med at få nedskæringerne helt afskaffet. Men vi fik 

afsat 150 millioner kroner til en kvalitetspulje. Puljen blev senere gjort 

større i forbindelse med finansloven.  

Det er selvfølgelig ikke nok, og samlet set ender 

erhvervsuddannelserne med et minus på kontoen, men 

erhvervsuddannelserne var som udgangspunkt slet ikke en del af 

trepartsaftalen, så på det punkt var det et vigtigt ekstra resultat.  

Når det gælder selve VEU-området, får vi nu ét system med én 

indgang.  

Det skulle gerne betyde, at hverken virksomheder eller arbejdstagere 

længere skal rende fra Herodes til Pilatus for at finde de relevante 

kurser.  

Det er vigtigt. For som alle ved har efter- og 

videreuddannelsesindsatsen været for nedadgående i de seneste år. Og 

det har derfor været nødvendigt at gentænke både organisering og 

økonomi i systemet.  

Nu etableres der én indgang til VEU-systemet i form af en national 

elektronisk platform, hvor lønmodtagere kan søge og tilmelde sig 

kurser.  
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Samme sted kan arbejdsgivere søge godtgørelse, når deres 

medarbejdere er på kursus. Det skulle gerne være med til at øge 

søgningen på kurserne. 

Der bliver også etableret en såkaldt omstillingsfond på i alt 400 mio. kr.  

Den skal give ufaglærte og faglærte mulighed for at efteruddanne sig, 

for at videreudvikle sig og for at skifte spor i takt med de ændringer, der 

sker på arbejdsmarkedet.  

Det er en styrkelse af mulighederne for at uddanne sig fra faglært til 

videregående niveau. Det er et meget vigtigt fremskridt. 

Så får vi også sat fokus på de 600.000 danskere, der ikke kan regne 

eller læse – eller kun gør det meget dårligt.  

Vi kan som samfund ikke være bekendt, at så mange mangler basale 

færdigheder, der er helt nødvendige på nutidens og – i endnu højere 

grad – på fremtidens arbejdsmarked.  

Derfor er det også godt, at der bliver afsat 100 mio. kr. til at få flere 

virksomheder i gang med en aktiv indsats for, at flere skal blive bedre til 

at læse, regne og skrive. 

Der kommer også en kvalitetspulje til AMU på 140 mio. kr. over de 

kommende fire år. Det skal være med til at løfte kvaliteten og dermed 

også interessen for at tage AMU-kurser. 

Og endelig bliver VEU-godtgørelsen hævet fra 80 procent til 100 

procent af højeste dagpengesats for de medarbejdere, der tager på 

AMU-kursus. 

Alt i alt er det derfor en god aftale, som forhåbentlig vil få mange flere 

kolleger til at tage meget mere efter- og videreuddannelse. ’ 

 

NY Skole – Produktionsskolen.  
Jeg vil heller ikke i år undlade at nævne skole byggeriet her i Silkeborg, 

den nye skole er nu over jorden og vi kan se frem til indvielse efter 

sommerferien 2019, det ser jeg virkelig frem til. 

I 2017 blev Silkeborg Tekniske Skole og Silkeborg Business College 

fusioneret. 
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Fusionen skal sikre, at Silkeborg har en stærk uddannelses campus på 

det tekniske område, den nye skole har EUD uddannelserne og det 

tekniske gymnasium i centrum. 

Jeg er ikke i tvivl om, at Bindslevs Plads og den helt nye skole på 

Bredhøjvej vil tiltrække unge til erhvervsuddannelserne.  

Til gængæld kan jeg god være bekymret for Produktionsskolen og den 

nye institution med FGU,  

Arbejdsmarkedets parter er næsten skrevet ud af den bestyrelse som 

skal styre det nye institution som kommunerne er sat i spidsen for, jeg 

er ikke tryg ved dette koncept men tiden må vise om det bliver bedre 

for de unge, som skulle have lidt ekstra hjælp til at blive uddannelses 

parate eller blive klar til arbejdsmarkedet.  

 

Finanslov 
Selvom finansloven for 2018 endte med at blive et langt tovtrækkeri 

mellem LA og DF om skat og udlændinge, så er selve aftalen en ret 

tynd kop te uden meget nyt.  

Der er dog mindst to ting som, vi skal være opmærksomme på – 

desværre af negative årsager.  

Først og fremmest mister erhvervsuddannelserne yderligere 100 mio. 

kr. Selv når vi regner kvalitetspuljen fra trepartsaftalen med. 

Det er helt hovedløst, at fortsætte besparelserne på 

erhvervsuddannelserne, når alle påpeger risikoen for mangel på 

kvalificeret arbejdskraft som en showstopper i forhold til det 

økonomiske opsving. 

Men der er flere triste ting i aftalen. I forbindelse med indgåelsen 

fremhævede regeringen, at den afsatte et antal millioner kroner til 

videreførelse Arbejdstilsynet, SKAT og politiets fælles indsats mod 

social dumping. Indsatsen skal sikre lige og fair vilkår på det danske 

arbejdsmarked. 

Samtidig fik Arbejdstilsynet tilført 6,3 mio. kr. til skærpet tilsyn ved 

infrastrukturprojekter som f.eks. metroen. 

Så langt så godt. Men de ekstra midler, der er givet med den ene hånd, 

fjernes med den anden. Arbejdstilsynet bliver således ramt af 
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besparelser på andre områder, så nettoeffekten bliver på -15,1 mio. kr. i 

2018 og -13 mio. kr. i 2019. 

Det er selvfølgelig stærkt kritisabelt. 

 

Arbejdsmarked 
Et af de store politiske fokusområder på Christiansborg i øjeblikket er 

beskæftigelsesindsatsen. Den debat handler især om, hvilke opgaver a-

kasser og jobcentre hver især skal have ansvar for. 

I Metal har vi en klar holdning: Vi synes, at a-kasserne skal have en langt 

mere aktiv rolle, når det gælder at hjælpe ledige medlemmer i arbejde. 

Det er i de faglige a-kasser, at vi kender vores medlemmers fag og de 

lokale virksomheder. Vi ved simpelthen, hvad der rører sig i brancherne. 

Det kan man i sagens natur ikke vide ret meget om i jobcentrene. 

Men vi synes, at man skal gøre det, man er bedst til. Og det er altså os, 

der er bedst til at få ledige medlemmer i job. Alene sidste år fik cirka 

1.100 job gennem vores lokale Metal-afdeling.  

Desværre har regeringen ikke lagt op til, at vi skal have den aktive rolle, 

vores resultater berettiger til. Men det politiske spil er ikke forbi. Vi 

arbejder videre på at overbevise flere politikere – og vi har trods alt de 

bedste argumenter - gode resultater og medlemmer, der kommer 

hurtigere ud af ledighed end andre steder. 

 

Medlemskommunikation 2.0 
I har nok lagt mærke til, at vi har fået nye Metal Magasiner. I har måske 

også besøgt det nye område – det personlige feed – på Metals 

hjemmeside.   

Metal Magasinet er blevet til tre magasiner – et industri-magasin, et for 

transportområdet og et for it, tele og medie-medlemmer. 

På danskmetal.dk er der kommet et såkaldt personligt feed. Her kan 

man vælge at læse historier om det, der passer på lige netop én selv – 

man kan vælge et brancheområde, og inden for det kan man få 

historier, der passer på om man er under uddannelse, i arbejde, ledig 

eller senior. 
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Baggrunden for alt det nye på kommunikationsfronten er først og 

fremmest to ting: 

For det første er vi en del af den digitale udvikling. Vores historier skal 

være lette at dele på de sociale medier – og det er de altså ikke, når de 

kun er trykt på papir. Samtidig er det lettere for os at holde øje med, 

hvad der faktisk interesserer medlemmerne at læse, når de læser det på 

hjemmesiden. 

For det andet er det en vigtig del af det, vi tilbyder, at vi kender 

medlemmernes fag. Det kan vi nu vise i endnu højere grad, at vi gør. Vi 

ved også, at det er vigtigt for jer som medlemmer, at vi tilbyder noget, 

der er relevant for jer. Det kommer vi meget tættere på med vores nye, 

flotte medier. 

Metals Kommunikationsafdeling vil fortsat udvikle og forbedre på både 

magasin og feed. Derfor kan der sagtens komme nye initiativer og nye 

muligheder. 

Noget af det, der arbejdes på er blandt andet, at man skal kunne 

abonnere på elektroniske udgaver af de magasiner, man ikke selv får 

med posten.  

Hvis man gerne vil læse dem, kan man allerede gå ind og finde dem 

under publikationer på danskmetal.dk i dag. 

 

Alka 
Som I ved, var Metal med til at sælge Alka i december sidste år. 

Det var en stor beslutning for os. Men når alt kommer til alt, var det ikke 

en svær beslutning. Det var det eneste rigtige at gøre for at sikre, at Alka 

kan overleve som et stærkt forsikringsselskab. 

Den digitale udvikling betyder nemlig, at der er behov for en 

kæmpeinvestering i ny teknologi i Alka. Den investering kunne kun 

komme via et salg. 

Vi har sikret, at medlemsfordelene for eksisterende Alka-kunder 

fortsætter i 5 år, og at der fortsat vil være tilbud om rabat til nye 

medlemmer. 

Salget giver Metal en indtægt på cirka 670 mio.kr. De penge skal vi 

investere fornuftigt og langsigtet. Vi arbejder derfor på at bygge 
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ungdomsboliger på resten af den grund, vores forbundshus står på i 

Sydhavnen i København. 

Det er en god investering af flere årsager. For det første har vi jo 

grunden i forvejen, og for det andet er det næsten umuligt for folk med 

almindelige indtægter at skaffe boliger til deres børn – ikke mindst i 

Københavnsområdet, hvor vores grund ligger. Det problem vil vi gerne 

være med til at afhjælpe, så det også bliver muligt for bl.a. vores 

medlemmer at få børnene godt i vej. 

For det andet vil ungdomsboligerne give et godt økonomisk afkast år 

efter år. 

Projektet med boligerne er kun lige begyndt. Det skal tegnes færdigt og 

godkendes af Københavns Kommune, så der går minimum 5 år, før de 

første unge kan flytte ind.  

 

Metal Ligaen 
Dansk Metal har siden 2014 været navne- og hovedsponsor for Metal 

Ligaen og Metal Cup.  

Alle medlemmer af Dansk Metal har gratis adgang inklusiv en ledsager 

til alle kampe i Metal Ligaens grundspil samt alle kampe i Metal Cup. 

Desuden kan medlemmer få rabat på billetter til slutspillet i Metal 

Ligaen. 

Hver sæson er der cirka 40.000 indgange til ishockey i Metal Ligaen på 

Metals medlemskort. Det skal ses i lyset af, at Metal Ligaen normalt har 

cirka 400.000 tilskuere pr. sæson. 

Dansk Metal forlængede for nyligt aftalen for Metal Ligaen, så den nu 

gælder frem til april 2022. Det betyder, at Metalmedlemmer også 

fremadrettet har gratis indgang til grundspilskampe som i dag. 

 

Metal Speedway League 
Dansk Metal har været engageret i dansk speedway i mange år, og 

siden 2010 har Dansk Metal lagt navn til den bedste danske speedway 

liga, Metal Speedway League. 
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Alle medlemmer af Dansk Metal har gratis adgang til alle matcher i 

Metal Speedway League – også semifinalen og superfinalen. Dansk 

speedway er noget af verdens bedste, og sponsoratet giver altså både 

synlighed og konkrete medlemsfordele. 

Det betyder, at I blandt andet, at når I går til speedway, vil I altid møde 

Metal – der er altid en Metal-afdeling til stede. Så mød op og få en snak 

og få lidt ekstra ud af kontingentkronerne.  


