
Lederen. Formanden udtaler. 
Vi har her i vore lokale Metal afdeling en ledighed på lige under 2 % svarende til ca. 30 personer. 

Det vil embedsmænd i Beskæftigelses Ministeriet betegne som statistisk fuld beskæftigelse. Vi har 

virksomheder der efterlyser specielle kvalifikationer hos kommende medarbejdere og det kan 

konstateres, at dette løses nogle gange ved at hente udenlandsk arbejdskraft ind som såkaldte 

vikarer, og som vi har svært ved at kontrollere om der snydes på løn m.m.. 

Vore overenskomster har kapitler om, at vikararbejde skal aflønnes som øvrige medarbejdere på 

virksomheden og tillidsmanden har ret til at få oplysninger omkring ansættelsesforhold. 

Når vi er havnet i en situation hvor det synes, at begynde at flyde lidt med, at virksomhederne går 

andre veje efter arbejdskraft, så er en ikke uvæsentlig grund, at der ikke bliver uddannet nok i 

forhold til den arbejdskraft der går ud af arbejdsmarkedet 

Hvis man kigger i krystalkuglen, som økonomer hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har gjort, så 

kommer Danmark i 2030 til at mangle ca. 90.000 faglærte fordelt på alle brancher. 

Det er et alarmerende højt tal, og det kan få store konsekvenser for mennesker, virksomheder og 

samfundsøkonomien. Vi risikerer nemlig, at mange virksomheder, der ikke kan skaffe kvalificeret 

arbejdskraft herhjemme, vælger at flytte produktionen ud af landet. Det betyder selvfølgelig tab af 

arbejdspladser og skatteindtægter herhjemme. 

Der er en mulighed for at forhindre, at det kommer til at gå så galt – men det er ved at være sidste 

udkald og man kan ovenikøbet spare milliarder af kroner, hvis der handles rigtigt. 

Et kig i prognoserne fortæller nemlig, at der vil være ledige hænder 2030, men disse hænder har 

ikke de kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger. 

Problemet rækker videre end manglen på faglærte og tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 

viser, at ud over de 90.000 faglærte, vil der også være et underskud på ca. 65.000 med en kort 

videregående uddannelse og ca. 45.000 med en mellemlang uddannelse. 

Omvendt vil der være et overskud på ca. 85.000 ufaglærte og 60.000 personer, der ikke har anden 

uddannelse end studentereksamen. Samtidig har vi uddannet ca. 55.000 flere akademikere, end der 

er behov for. 

Udfordringen handler altså om, at få skabt balance i tingene – der er for mange der får for lidt 

uddannelse, og for mange får for meget. 

Man bliver også nød til som samfund, at se på hvad de forskellige uddannelser koster. 

Man har regnet ud at det koster ca.123.000 kr. at uddanne en faglært, men det koster ca. 966.000 kr. 

at uddanne en akademiker. Det er næsten en forskel på 850.000 kr. 

Flere unge på erhvervsuddannelserne vil altså være en fin forretning for samfundet, det gælder også, 

når man ser på hvor hurtigt man betaler sin uddannelse tilbage over skatten. 

En erhvervsuddannelse er betalt tilbage, inden svendebrevet er i hus, mens det tager fire til fem år 

for en akademiker. Det tager selvfølgelig længere tid hvis ikke akademikeren kan få et job, der 

matcher hans eller hendes kompetencer. 

Pointen er, at vi stort set alle kender en student, der ikke får brugt sin studenterhue til et videre 

studie og aldrig får en uddannelse ”ud over huen”. Disse unge vil med meget stor fordel kunne 
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vende hovedet mod de faglige uddannelser, hvor man efter endt uddannelse med et svendebrev i 

hånden, kan læse videre med en glimrende karriere og en super livsløn forude. Det handler også 

om, at man hjemme omkring køkkenbordet ikke ser ned på de faglig uddannelser, men ser dem som 

en oplagt mulighed, i stedet for ingenting.                                                Erik Falck Damborg 

________________________________________________________________________________ 

Jule lukning: Afdelingen har julelukning fra og med den 23. december 2016 – til og med søndag 

den 1. januar 2017. Altså mandag den 2. januar 2017 åben. Skal man meldes ledig mellem jul og 

nytår skal det gøres på www. Jobnet.dk 

________________________________________________________________________________ 

OBS! Får du dette nyhedsbrev med posten?? Men har en mail adresse, så vil vi gerne om 

du vil give os mail adressen, da vi så hurtigt kan give dig en given information – ring bare 

96642300 

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

Metal Lommebogen 2017 er kommet og kan afhentes på kontoret i Holstebro og Lemvig. 

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

Løntjek: Stoler du på din lønseddel? Kan du overskue din løn seddel? 

Du skal i hvert fald tjekke din lønseddel; for der er fejl i ca. hver anden lønseddel. 

Kan du ikke lige overskue om den er rigtig, så kontakt afdelingen, kom i tide, så vil vi kigge på 

sagen; for jo længere vi skal tilbage i tiden, jo vanskeligere bliver det. 

Et krav er også at du skal have styr på lønsedlerne – gem dem i en mappe – det duer ikke at komme 

med en bærepose fyldt med papir i et rod. 

Vi har bare i år 2016 indtil nu ved løntjek fundet fejl for 256.000 kr. 

En stor del er fejl i lærlingelønninger med forkert lønsats og her kan man selv med fordel gå ind på 

www.danskmetal.dk og finde ”Løngrisen” og indtaste udlæretato, hvorefter den rigtige lønsats og 

datoer, hvor man skal stige kommer frem. 

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

Lønstatistik: Til marts starter de lokale lønforhandlinger og for at have et godt forhandlings-

grundlag er en af forudsætningerne, at man har en troværdig lønstatistik. 

Derfor en kraftig opfordring til at bruge nedenstående kupon eller blot ringe oplysningen ind når i 

har lavet en lønforhandling og deltag i lodtrækning om en T-shirt. 

Afdelingens gennemsnit for juli kvartal 2016 er netop opgjort til 180,45 kr. 

Landsgennemsnittet april kvartal (har ikke juli endnu) 188,51 kr. 

Region Midtjylland april kvartal (har ikke juli endnu) 187,97 kr. 

Vindere fra sidste lønstatistik: (marts 2016) 

Per Sønderby (TSM) – Henrik Noe (Struer Forsyning) – Jens Pedersen Villesen (Struer Værktøj) – 

Ole Madsen (Lemvig Vand & Spildevand) – Claus Dybdahl (Alfred Priess) – Bent Dahl Madsen 

(Måbjerg Energy Center Bio Heat & Power A/S) 

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. 01.10.2016.  

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