
 

Lederen, formanden udtaler:     
 

Den 1. juli 2014 trådte en ny lov i kraft omkring sygedagpenge og loven blev vedtaget med støtte af alle 

partier i folketinget på nær Enhedslisten. 

Man må formode, at når så mange partier har været inde over, så det er gennem bearbejdet ordentligt. 

Der havde op til ændringen i loven været massivt kritik af den gamle lov, hvor man efter 12 måneders 

sygdom kunne fratages sygedagpenge og herefter henvises til at søge kontanthjælp.  

På kontanthjælp er man underlagt særlige regler for udbetaling, og der skal iagttages forhold omkring evt. 

ægtefældes indtægt, formue i form af bil, hus, m.m. 

Men tilbage til de nye regler, så er det nu sådan, at en vurdering af ret til sygedagpenge kommer til at ske 

allerede efter 5 måneder, mod de førnævnte 12 måneder.  

Herefter er der syv muligheder for at få forlænget sygedagpenge, som skal iagttages.  

Bliver sygedagpenge ikke forlænget skal den sygemeldte i et jobafklaringsforløb.  

Her svarer ydelsen til kontanthjælp, der for ikke forsørger pr. måned er kr.10.500 og forsørger er 14.600. 

Disse beløb skal holdes op mod sygedagpenge med 17.914 pr. måned. 

Det var hensigten med lovændringen, at en tidligere indsats og opfølgning skulle kunne få den sygemeldte 

hurtigere tilbage på arbejde.  

Nu er det bare sådan, at fordi man ændrer loven bliver syge ikke mere raske! 
Nu har reglerne fungeret i ¾ år og hvordan er det gået? 

Det eneste positive er, at ingen skulle kunne miste sin forsørgelse som før, men det er også det eneste. 
Kommunerne administrer og fortolker loven som fanden læser biblen. 

Hele lovændringen kommer til at fremstå som en stor spare øvelse, hvor det er de syge, som kommer til at 

betale i form af nedsat ydelse. 

Det er fordi kommunerne er pokkers hurtige til, at sætte syge på den kontantlignende ydelse eller helt fjerne 

ydelsen, fordi de leger læge og mener at den syge ikke er syg. 

Her i vores afdeling dækker vi de 3 kommuner Lemvig, Struer og Holstebro, og her kan vi også mærke 

forskel i sagsbehandlingen kommunerne imellem. 

I det hele taget er det opfattelsen herfra, at alle 3 kommuner tolker loven stramt, men Struer og Holstebro 

kommune skiller sig markant ud til det værre. 

Det er ganske utilfredsstillende med så tilsyneladende vidt forskelligt fortolkninger af reglerne. 

Som udgangspunkt skal kommunerne se på, om de kan forlænge sygedagpengene og først derefter skal de se 

på, om borgeren skal over på en anden ydelse.  

Det har aldrig været hensigten, at nogen skulle ende med at stå med håret i postkassen uden nogen form for 

forsørgelse. 

Om lovgivningen er skrevet forkert, eller visse kommuner bare fejlfortolker, er netop noget som vi vil rejse 

relevante steder, så vi kan få tingene til fungere her ude i virkeligheden og syge bliver behandlet ordentligt. 

Nu står vi også over for et kommende folketingsvalg og her skal vi alle bruge enhver lejlighed til at rejse 

problematikken over for de politikkere, der vil rejse landet tyndt og være kloge på alt. 

Fakta er, at her er der lavet en lovgivning, som er noget makværk – alene det at kommunerne kan fortolke 

reglerne alt efter kommunernes økonomi, er bare ikke i orden – det er noget svineri!  

 

 

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 2015 

Holstebro kontoret: 

Banetoften 54 

Åben som Lemvig – dog lukket onsdag. 

Struer kontoret: 

Søndergade 71, 7600 Struer 

Åben: Efter aftale 



OBS –Lærlinge på Industri og DS håndværk & Industri overenskomsten  

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

Sats 1: kr. 64,45 – Sats 2: kr. 74,20 – Sats 3: 79,70 – Sats 4: 92,20 – Sats 5: 111,85 

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 mindstesatserne! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

Hjemmeside og Facebook 

Vi har i afdelingen etableret en hjemmeside, www.metalnordvestjylland.dk hvor vi vil lægge informationer. 

Vi er også på Facebook: Dansk Metal Nordvestjylland, hvor man løbende kan følge hvad vi laver. 

Hold øje med vores hjemmeside hvor der kommer noget omkring: 

1. maj arrangementer – Speedway, løbsprogram  - MC/Grundlovstræf på Holstebro Tekniske skole 

og Haze 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OBS! ……………Får du dette nyhedsbrev i med posten?..... Har du en mail adresse? Hvis du også har det sidste 

vil vi meget gerne om du giver os mail adressen, da vi hurtigt kan give dig en given information – bare ring 96642300. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Snyd ikke dig selv i skat ved rejsearbejde! Vi er blevet opmærksomme på, at mange af vore medlemmer, 

der har rejsearbejde med overnatning ude fra hjemmet og hvor arbejdsgiveren betaler en skattefri 

godtgørelse for henholdsvis kost og logi eller betaler for kost og logi efter regning, også har mulighed for at 

modtage et skattefri beløb pr. døgn, der svarer til 25 % af kr. 464,- (2014) = kr. 116,-   og  25 % af kr. 471,- 

(2015) = kr. 117,75 til det, der i skattesprog hedder ”småfornødenheder”. Udbetaler arbejdsgiveren ikke 

dette beløb, har den enkelte lønmodtager ret til et fradrag for beløbet pr. rejsedøgn. Beløbet angives på 

selvangivelsen i rubrik 53. 

Vi har i afdelingen en folder, der angiver reglerne omkring skattefri – så kontakt os, hvis du vil have 

folderen! 

________________________________________________________________________________ 

 

Medlems tilbud om speedbådskørekort.  Nu er politiet i området begyndt at patruljere til søs, så hvis du 

har/vil føre en båd, der kræver speedbådskørekort har vi i afdelingen lavet en aftale med Fiskeriskolen i 

Thyborøn om erhvervelse af speedbådskørekort til en pris af ca. kr. 1000,-. Kurset bliver afviklet på en dag 

(lørdag) her til foråret. Tilmelding for opsamling til et hold skal ske til afdelingen: Erik Damborg på tlf. 

96642300 eller 24462493, hvorefter der vil komme nærmere info om tid og sted. Se mere om hvornår der 

kræves et speedbådscertifikat: http://tilsoes.dk/love-regler/speedbaadskoerekort  

M.v.h. Erik F. Damborg 

_________________________________________________________________________________ 
 

OBS! Afdelingens løngennemsnit er for oktober kvartal 2014 kr. 174,64-, -  landsgennemsnit kr. 184,57  

Hvis du er ved at forhandle løn og vil vide hvad der er forhandlet her i marts måned, så ring i afdelingen 

_________________________________________________________________________________ 

Vindere fra sidste lønstatistik: (1/10 2014) 
Henrik Noe (Struer Forsyning) – Ole Madsen (Lemvig Vand & Spildevand) – Brian Troldtoft (Færch Plast) – Mark L. 

Nowack (B&O) – Vagn Mikkelsen (Redningsringen) – Ronny Olesen (Kynde & Toft) 

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. 01.04.2015.  

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

Navn:  

 

Cpr. nr.:  

Virksomhed:  

 

Timeløn pr. 01.04.15: 
 

 

 

http://www.metalnordvestjylland.dk/
http://tilsoes.dk/love-regler/speedbaadskoerekort

