
Lederen, formanden udtaler: 
Vi kan her i afdelingen konstatere, at der er ved at være gang i beskæftigelsen efter stor nedgang fra 2008,  

hvor vi indtil da, var oppe på fuld beskæftigelse. Pludselig gik det alvorligt ned ad bakke og der var i 

området Lemvig- Struer- Holstebro over 250 ledige Metal medlemmer. 

Det er heldigvis vendt, men vi kan se, at der under krisen er forsvundet nogle arbejdspladser – nogle 

virksomheder har investeret i nye maskiner, der gør behovet for arbejdskraft mindre eller har lagt 

arbejdsopgaver ud til andre virksomheder. 

Fakta er, at mange af de kvalifikationer der efterspørges nu ikke altid eller helt matcher de kvalifikationer, 

som vore medlemmer kunne klare sig med før krisen. 

Derfor skal der lyde en kraftig opfordring til, at man på den enkelte arbejdsplads tager, eller gør op med sig 

selv, samt kigger på hvad, der skal til for, at have de faglige kvalifikationer, der passer til de jobs som 

virksomhederne mangler arbejdskraft til – både nu og fremover.  

Stort set alle svejseopgaver i dag kræver en vis form for svejsecertifikat. 

Stort set alle opgaver på en maskinfabrik eller smedeværksted kræver kvalifikationer til at betjene CNC 

styrede maskiner. 

Stort set alle produktions virksomheder er sådan automatiseret, at det kræver kvalifikationer til at betjene 

robotter. Hvis ikke virksomhederne har dem, kan vi være sikre på at de er med på ønskesedlen, ganske fordi 

det er nødvendigt for, at klare sig i konkurrencen med andre, der har dem kørende i produktionen. 

Der er en del forskellige muligheder for at få opkvalificeret sine faglige kompetencer. 

Den dårligste er, at vente til man står med fyresedlen i hånden og skal til, at argumenter med Job-Centeret 

om et kursus, og være afhængig af, at kurset er godkendt som jobrettet uddannelse for ledige. 

Det der er bedre er, at bruge retten i overenskomsterne til at efteruddanne sig løbende og være ajour med den 

teknologiske udvikling. 

Her kan anbefales, at man på den enkelte arbejdsplads, selvfølgelig afhængig af virksomhedsstørrelse, laver 

et uddannelsesudvalg, der løbende ser på behovet i virksomheden, men også den enkelte medarbejders 

ønske. 

I de forskellige overenskomster som Metal har forhandlet, er der for det meste en kompetence fond, som 

arbejdsgiveren betaler ind til pr. medarbejder, og her kan man gøre brug af retten til efteruddannelse efter 

eget valg og ønske. Man får så dækket 85% af sin løn og det koster ikke virksomheden nogen lønudgift 

medens man er på efteruddannelse. 

Er man i tvivl om overenskomst dækningen på sin virksomhed og de muligheder man har, så står vi i 

afdelingen på spring med information, og vi kommer også gerne ud på den enkelte virksomhed efter ønske 

og fortæller om de muligheder der findes. 

Det er om alt uddannelse og efteruddannelse vigtigt, at man får en åben diskussion på arbejdspladsen om 

mulighederne, fordi planlægningen skal selvfølge passe ind i den daglige arbejdsgang og produktion på 

virksomheden. 

Der er en ting der er helt sikket omkring virksomhedernes valg af arbejdskraft og det er, at hvis de ikke kan 

skaffe arbejdskraft med de rigtige kvalifikationer, så finder de en anden løsning med flytning af 

arbejdspladser eller tager vikarer ind osv. 

Økonomer i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har regnet på behovet for faglært arbejdskraft i årene 

fremover, og her er man nået frem til, at der i 2030 vil være en mangel på 90.000 faglærte i forskellige 

brancher. Her skal vore medlemmer være imellem og vi skal være blandt de bedste. 

 

Erik Falck Damborg 

 

Dansk Metal Nordvestjylland 

Danmarksgade 14  

7620 Lemvig 

Tlf.: 96642300 

Mail: 

Nordvestjylland@danskmetal.dk 

Åbningstider: 

Mandag til fredag: 

08.00 til 11.00 

Mandag og torsdag: 

15.00 til 17.00  

Faglig afd. lukket onsdag. 
    

Marts 2016 

Holstebro kontoret: 

Banetoften 54 

Åben som Lemvig – dog lukket 

onsdag. 

Struer kontoret: 

Søndergade 71, 7600 Struer 

Åben: Efter aftale 



OBS! …Får du dette nyhedsbrev i med posten?, men har en mail adresse vil vi meget gerne om du 

giver os mail adressen, da vi så hurtigt kan give dig en given information – bare ring 96642300 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Feriefridage til gode efter Industriens overenskomst? Så husk!  
Fik du ikke afholdt eller udbetalt dine feriefridage inden du er fratrådt et arbejdsforhold, så skal du reagere ved at 

kontakte den tidligere arbejdsgiver, inden for 3 uger efter den 1. maj. Er du i tvivl kontakt afdelingen. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Feriepenge og feriedagpenge optjent i 2014, så skal ferien holdes inden 1. maj 2016 

Ferie optjent i 2014 skal afholdes inden den 1. maj 2016. Feriepenge kan hæves 1 måned før ferien afholdes. 

Feriedagpenge kan søges 14 dage før ferie afholdes og sidste frist for ansøgning er den 31. maj og skal søges i Metals 

digitale A-kasse. 

Skal man have hjælp hertil, så kontakt lige afdelingen medbringende Nem ID kort, så hjælper vi gerne. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OBS –Lærlinge på Industri og DS håndværk & Industri overenskomsten  

Den første marts 2016 er der sket en regulering af alle lærlinge satser, som er følgende: 

Sats 1: kr. 66,65 – Sats 2: kr. 75,60 – Sats 3: 81,20 – Sats 4: 94,00 – Sats 5: 113,65 

Dette er mindste satser og der skal lyde en opfordring til svendene, når der forhandles løn, at man også 

prøver at får noget til lærlingene. Man har også mulighed som lærling, selv at prøve om der kan gives lidt 

oveni mindste satserne! 

 ”Den Lille hjælper” med alle regler for lærlinge kan hentes i afdelingen. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OBS - Arbejde i udlandet og feriepenge – virksomheds konkurs  

Hvis man arbejder for en virksomhed, der er overenskomst dækket med en feriepenge garantiordning, og 

denne virksomhed får en arbejdsopgave i udlandet og man skal sendes ud og udføre en given arbejdsopgave, 

skal man være på vagt. Virksomheder der ikke har en feriegaranti skal indbetale til FerieKonto. 

Ved arbejde i udlandet gælder den overenskomst, man har her hjemme ikke og der skal laves en kontrakt på 

det udenlandske arbejde, hvor alle de forhold, man skal arbejde under skal aftales. Da overenskomsten ikke 

er gældende, så gælder den feriegaranti, som man vil være omfattet herhjemme ikke. For at være sikker på 

sine feriepenge, skal feriepengene indbetales til Ferie-Konto ved hver lønudbetaling. Hvis ikke og 

virksomheden går konkurs, så dækker den danske Lønmodtagernes Garanti Fond ikke og man skal have fat 

det land man har arbejdet i for at finde ud af om der skulle være en garantiordning der – og så begynder det 

allerede at se håbløst ud.                          Er du i vildrede om dette så kontakt afdelingen! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lønudviklingen i Metal Nordvestjylland i forhold til Region Midtjylland 

Vi er rykket op fra en sidste plads til en delt sidsteplads i region Midtjylland sammen med Metal Skive-

Viborg med 177,92 kr. Som jeg skrev i sidste nyhedsbrev plejer vi at ligge midt i feltet.  

Afdelingens løngennemsnit er for oktober kvartal 2015 kr. 177,92-, - Region Midtjylland kr. 184,40 - 

landsgennemsnit kr.186,70. 

Derfor en kraftig opfordring til, at bruge nedenstående kupon eller blot ringe 

oplysningen ind når i har lavet en lønforhandling – vi fører en løbende statistik over 

forårets lønforhandlinger, så ring for at høre hvad der er forhandlet på andre 

arbejdspladser og alle indberetninger tages med i lodtrækningen om T-shirts 

Vindere fra sidste lønstatistik: (1/10 2015) 
Rune Arnbjørn (Midtjyske Jernbaner) – Jan Hestbech (Lemvig Bilcenter A/S) – Søren Andersen (Euro Industries A/S) 

– Ole Madsen (Lemvig Vand & Spildevand) – John Skafsgaard (Kynde & Toft) - Henrik Noe (Struer Forsyning)  

1 stk. T-shirt kan afhentes på afdelingskontoret 

 

Lønstatistik – Meget Vigtigt! 

Hjælp os med at lave en god og opdateret lønstatistik, som du eller din tillidsmand kan bruge i en lønforhandling, 

så indsend eller ring/mail venligst oplysning om din timeløn pr. 01.04.2016.  

(Der trækkes lod om en Metal T-shirt til 6 heldige vindere) 

Navn:  

 

Cpr. nr.:  

Virksomhed:  

 

Timeløn pr. 01.04.16: 
 



 

 


