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Beretning 2018 
  

Bestyrelsen  

Afdelingen 
Bestyrelsen består af syv medlemmer og to suppleanter. Da vi har haft en langtidssyg i 

bestyrelsen, har vi i 2018 haft suppleanterne med til alle bestyrelsesmøder. Samtidig var vi midt i 

store opgaver, så der var behov for alle.  

Da lokalerne i Mejlgade var blevet meget utidssvarende, og det var svært at finde 

parkeringspladser, når medlemmerne skulle besøge os, besluttede vi i slutningen af 2017 at flytte 

ind i et nyt fælles fagforeningshus i det nordlige Aarhus. Her flyttede vi ind i marts 2018 og deler 

nu adresse med NNF, Teknisk Landsforbund og vores kollegaer i Metal Østjylland.  

Vores nye adresse er Dusager 16, Aarhus N. 

Vores TR-Forum, der er det besluttende organ mellem generalforsamlingerne, har været samlet 

tre gang i løbet af 2018. På møderne besætter vi de interne udvalg, og der sker en orientering 

enhederne imellem og fra de tillidsrepræsentanter, der er i andre selskaber end TDC. Vi kører også 

forskellige temaer på møderne for at styrke tillidsrepræsentanterne. 

Et af vores fokusområder har været og er hvervning af nye medlemmer. Der er et stort potentiale i 

Erhverv og YouSee. Efter medarbejderne er kommet tilbage fra Sitel, hvor organiseringsprocenten 

var meget lav, er der nok at hverve her. I dele af organisation er der også en meget stor ’turn’ af 

medarbejdere. Det giver også store udfordringer med organiseringen.  

Vores afdeling har haft en markant medlemsnedgang over de seneste 15 år, og vi er efterhånden 

dernede, hvor vores mulighed som selvstændig afdeling, er truet.   

I 2018 har mange Tillidsrepræsentanter ydet en stor hvervningsindsats, og vi har mere end 

halveret medlemsnedgangen. De seneste seks måneder har vi kun haft et minus på otte ordinære 

medlemmer. I 2019 tror vi på ’ingen tilbagegang’ eller en mindre fremgang. 

Vi har indmeldt 150 nye ordinære medlemmer. Udmeldt og eller overflyttet 199 hvoraf de 35 er 

overflyttet til efterløn eller folkepension. Det giver en nedgang på 49 ordinære medlemmer.  Vi er 

i dag 1309 ordinære, tre på deltid, 100 på efterløn og 425 folkepensionister. I alt 1834 

medlemmer. 

I afdelingen har vi haft 35 til 40 langtidssygesager i gennemsnit. Det er især Ole og Jutze, der 

hjælper her. Vi er med i TDC, når medlemmer bliver syge og hjælper, når medlemmerne skal til 

samtaler hos kommunen.  

Fyringsrunder fyldte meget i første halvdel af 2018. Denne gang var der flere ufrivillige, som var 

noget ramt af at blive afskediget på grund af et meget stramt budget i TDC.  Fyringer der er med til 

at sætte vores medlemstal under pres. Ca. 150 af vores medlemmer måtte se deres job forsvinde i 

første halvdel af 2018. 
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Medlemmer, der var tilmeldt efterlønsordningen, blev tilbudt at få udbetalt efterlønsbidraget 

skattefrit. Det gav mange henvendelser til afdelingen. Vi tog også ud i det meste af Jylland til 

fyraftensmøder, så medlemmerne kunne få hjælp der. Og vi har udregnet efterløn for næsten 500 

af medlemmerne. 

Hele efterlønsreformen kan kun betegnes som et statsrøveri af almindelige borgere. Efterlønnens 

modregning er blevet så stor, at jeg kan se en indkomstfremgang for mange, når de overgår fra 

efterløn til folkepension. Det var ikke det, vi regnede med, da vi meldte os ind i 

efterlønsordningen. 

Derfor valgte vi at afholde medlemsmøder allerede i foråret for at fortælle om efterlønnen, men 

også for at orientere om et muligt omvalg af stigningen i pensionen fra TDC Pensionskasse. Og en 

meget forsigtig uddeling af et overskud i Pensionskassen. 

Omvalget bestod i at overgå til en inflationsdækning fra en overenskomstdækning fra Statens 

område. Hvis vi går 25 år tilbage, har vi tabt omkring kr. 17.000,- i forhold til en inflationsdækning. 

Begge dele blev vedtaget på en historisk Generalforsamling i Pensionskassen med et ja på 97 %. 

Pensionskassen gik også over til et nyt teknisk grundlag for indbetaling af vores pension. 

I Pensionskassen kunne vi selv dække alle omkostningerne for de tjenestegørendes pensioner. De 

Jysk/Fynske faldt fra 32% indbetaling af lønnen til 1%. De Sjællandske faldt fra 6% til 1%, som gør, 

at vi nu er konkurrencedygtige som arbejdskraft overfor TDC. Den ventende pensionsudbetaling 

berøres ikke af denne nedsættelse. 

Vi har afholdt de traditionelle fem medlemsmøder i efteråret, hvor der næsten deltog 300 

medlemmer. Derudover har vi besøgt mange af vores faglige klubber, når vi er blevet inviteret. 

Der har været afholdt to afdelingsdage i Slet, hvor vi begge gange har haft kontakt til 500 

medlemmer. Til disse arrangementer har vi samarbejdspartnere med, så medlemmer kan få et 

godt forsikrings-, bank- eller uddannelsestilbud. Det kunne jeg godt tænke mig at brede ud til 

resten af Jylland. Det kunne være en aften, hvor de samme samarbejdspartnere kom, så alle 

kunne få de samme gode tilbud, og medlemmerne kunne få samme uformelle snak med deres 

afdeling. 

Afdelingen har udsendt 12 nyhedsbreve, hvor vi prøver at fortælle om vores dagligdag og oplyse 

om aktuelle emner. Nyheder fra samarbejdssystemet kommer fra Landsklubben, det er den aftale, 

der ligger mellem Tele Afdelingerne og Landsklubben. 

Tele Vest havde 100-års jubilæum i 2018. Vi kan føre organisationen helt tilbage til 1918, hvorfra vi 

også har en flot fane. Vi valgte at fejre de 100 år med en reception, hvor vi samtidig kunne 

fremvise vores nye lokaler. Det er med en vis ydmyghed, at vi lige nu har ansvaret for at bære en 

100-års fagforening videre ud i fremtiden. 

I Afdelingen har vi to ansatte til at holde styr på det administrative. Jeanette holder styr på 

tilmeldinger til vores arrangementer, feriehuse og vores tillidsvalgte. Vi bestyrer feriehuse både 

for Tele Afdelingerne og for DSB feriehusfond. Lili er vores telefonsluse, holder styr på alle vores 
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kontingenter, ind- og udmeldelser, medlemslister, jubilæumslister samt opdatering og redigering 

af vores hjemmeside. Derudover har de begge mange andre mindre opgaver.  

I forbindelses med flytningen fik vi sorteret i alle vores sagsmapper. Ifølge den nye datalovgivning, 

må vi ikke beholde personoplysninger, når en sag er afsluttet. Det resulterede i 40 flyttekasse, som 

blev kørt til sikker forbrænding. 25.000 filer med personoplysninger er blevet slette, nogle helt 

tilbage fra 1995. Det betyder, at vi ikke længere kan hjælpe medlemmer, der har forlist personlige 

sagspapirer. Arbejdsskadesager kan altid hentes ved Arbejdsskadestyrelsen. 

Vores to socialrådgivere har behandlet 19 sager for vores medlemmer i 2018. Tre sager er blevet 

afsluttet helt, mens de andre 16 er verserende, som det hedder. I flere af de verserende sager er 

der for eksempel afgjort mén grad, men afventer afgørelsen på deres erhvervsevnetab.   

I alt har vores medlemmer fået kr. 1.117.700,- hjem i erstatning i 2018. 

TDC 

2018 startede næsten som det plejer. Vi viste, at der skulle budgetfyres omkring 800 

medarbejdere. 400 i første halvdel og de sidste 400 efter sommerferien. Vi havde selvfølgelig 

protesteret over disse fyringer, fordi der var brug for alle hænder i TDC. Forretningen TDC var ved 

at blive rette op, kundeafgangen var bremset, og mobil havde en ret stor kundefremgang. Derfor 

fandt vi også, at yderligere fyringer var forkerte. Men det var blevet lovet vores daværende aktiers 

ejere, at der skulle skæres og sparres.  

Først i februar blev det store opkøb af MTG lanceret, nu skulle vi være et indholdsselskab. Det var 

på dette tidspunkt et købsscoop, bare det at kunne købe MTG og til en rimelig pris. Indholdet på 

vores TV-pakker stiger voldsomt i pris, og derfor gav det god mening selv af eje et selskab, der 

producerede TV serier for Kanal 3 samt havde alle de store europæiske fodboldturneringer i 

paletten. 

Men andre havde planer med TDC. Der var oprettet et kapitalselskab af Mira, PFA, PKA og ATP, der 

afgav købsbud på TDC, der i første omgang var for lavt, men efter buddet blev lækket (der kører 

nu en straffesag på dette læk af tilbuddet) og senere en forhøjelse til kr. 50,25 måtte Bestyrelsen 

acceptere købstilbuddet, og vi fik nye ejere.  

De nye ejere annullerede købet af MTG og meldte ud, at TDC nu havde en helt ny strategi, hvor 

der skulle satses på fiberudrulning i hele Danmark. Selskabet skulle deles op i to, så man kunne 

fremstå troværdig overfor andre indholdsudbydere. Der skulle sælges fiberlinjer og mobilsites til 

alle.   

Vi havde de første kontakter til de nye ejere allerede i april, da vi fandt, at det var vigtigt at lære 

dem at kende og høre om deres strategi og hensigter. Hvem skulle lave alt det nye arbejde, og 

hvad med det vi senere kom til at kender som OpCO.  Vi mente, at det stadig var meget klogt at 

satse på OpCO. Der skulle stadig udvikles på TV produkterne og satses på Erhverv, som for første 

gang i 10 år havde en mindre vækst. 

Vi fandt hurtig ud af, at planen med at opdele TDC i to selskaber var en af hovedtankerne ved 

opkøbet. Det kunne vi ikke rokke ved. Vi koncerterede derfor vores kræfter om at stoppe de 
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planlagte fyringer i anden halvdel af 2018 og sikre vores overenskomst og arbejde fremover. Sidst i 

august fik vi de ændrede budgetplaner, hvor næsten alle fyringer var trukket tilbage, de sidste blev 

fjernet i november 2018.  

Det var en god dag på kontoret, endelig havde din fagforening fået brudt den lange årrække af 

fyringer. 

Midt i alt arbejdet med de nye ejere kom historierne omkring Macquarie og deres måske 

deltagelse i tømning af Statskasser. Det gav et helt uset politisk stormvejr, hvor TDC-navnet hele 

tiden blev sammenkædet med banditter i habitter. Vi brugte vores politiske forbindelser til at 

stoppe hetzen mod TDC og Jer som medarbejdere – som jo helt uforskyldt blev en del af den 

uheldige situation.   

I TDCs bestyrelsen fik vi vedtaget, at vi følger Dansk skattelovgivning og ’ånden’ i 

skattelovgivningen. Dette er faktisk en vigtig pointe, da man næsten altid kan finde smuthuller i 

lovgivningen, men man behøver ikke at bruge dem. 

I løbet af 2018 blev TDC opdelt i to selskaber; OpCO og NetCo. Der er også en overbygning, som vi 

hurtig døbte TopCO. De fleste medarbejdere er fordelt i de to selskaber, men i 2019 vil der blive 

omfordelt medarbejdere imellem de tre afdelinger. Vi opfordrede til, at det sker hurtigst mulig for 

at mindske usikkerheden for medarbejderne og undgå følelsen af: ”Hvor hører jeg egentlig 

hjemme”?  

Vi var meget spændte på at se det nye budget for 2019. Havde vi fået overbevist ledelsen om, at 

budgetfyringerne ikke skulle genoptages, og hvordan skulle arbejdet med fiberudrulninger 

fordeles? 

Der skulle tages nye entreprenører ind for at klare opgaven med den store mængde af fiber-

nedgravninger og tilslutninger. Vi var ikke imponerede over den geografiske dækning, der blev lagt 

op til, og vi ville gerne have fiberekspertise ind i TDC igen - i form af både drift og anlæg. I dag 

ligger det hos Eltel. Vi fik, efter hårdt pres, geografien kraftig udvidet og senere skal driften af 

fibernettet ind i TDC. Vi fik også endelig overbevist ledelsen om, at vi kan og skal sikre vores 

kobberkunder bedre, ved at flytte dem systematisk over i de fremskudte DSAM, der er opsat, så 

de kan løftes i hastighed. 

I budgettet var der glædeligt ingen budgetfyringer, det betyder ikke, at der ikke kan ske fyringer i 

2019, men det vil så være på grund af nedlukning af arbejdssteder og arbejdsopgaver. I budgettet 

ligger der også nye jobs grundet opsplitningen af TDC. 

Fra vores nye ejere hører vi om bedre forhold for medarbejderne. Vi har derimod fremført, at der 

er sparet og skåret godt ind til benet. Jeg synes, at det er et paradoks, at toppen af ledelsen roser 

teknikerne for deres helt unikke kundeservice, når teknikerne oplever at blive presset til kun at 

tænke i produktiv tid. Det er løbet helt udover et acceptabelt niveau, især efter at det nye 

ordresystem MyWork er blevet indført og produktiviteten er faldet med op til 30 til 40 %. Vores 

frygt i efteråret er desværre blevet til virkelighed. Når man ikke kan få et ordresystem til at virke, 

jagter man i stedet teknikernes produktive tid helt ned i petitesser. Dette for at pynte på det, der 
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er det reelle problem, nemlig; at der er indført et ordresystem til simple ordre, der skal håndtere 

komplekse ordre. Især fra kabelfejlretterne hører vi om, at det giver en meget dårlig trivsel.  

Jeg ved, at jeres repræsentanter kæmper en hård kamp i SU-systemet for at få forbedret vilkårene 

- og ikke mindst ordresystemet. 

Vi oplever også, i dele af callcentrene, at medarbejderne sidder i lokaler, der slet ikke er egnet til 

så mange mennesker. TDC følger lige præcis miljølovgivningen, men får ikke opgraderet 

ventilationen i rummene.  

I flere af disse centre er sygefraværet stegt fra 5% til næsten 8 til 9% i 2018. Vagtplaner, der 

næsten gør det umuligt at have et privat liv ved siden af, hjælper ikke på sygestatistikken eller den 

hurtige gennemgang af medarbejdere.  

Så kære medlemmer; der er nok at tage fat på. Selv om vi kan se forbedringer og udvikling, er der 

stadig nok at se til for jeres fagforening, men vi kan kun gøre det sammen. Jeg håber meget, at det 

er lykkes os at forbedre alle disse udfordringer, når jeg skal skrive beretningen for år 2019.  

Mogens Jensen 

 

 

Beretning fra Dansk Metal  

Medlemsstabilisering 
Et af vores vigtigste kongresmål har været medlemsstabilisering i 2018. Det vil sige, at vi sidste år 

samlet set ikke måtte gå i minus på arbejdsmarkedsaktive medlemmer – dvs. blandt andet 

lærlinge, svende og efterlønnere. 

Medlemsstabilisering er vigtigt, fordi der skal en høj organisationsprocent til for at skabe 

resultater – både på arbejdspladserne, ved overenskomstforhandlingerne og politisk. 

Derfor satte vi os et ambitiøst mål, og alle dele af Metal har knoklet for at nå det. Samlet set nåede 

vi også nogle historiske resultater. 

Forbundet fik nemlig en samlet fremgang på 300 svendemedlemmer i 2018. Det er historisk, for vi 

har ikke haft fremgang på svendene siden 1992, når vi ser bort fra fusioner! 

Vi fik også samlet set en fremgang på lærlingene med 600 medlemmer. Det er den største 

fremgang siden 1996. 

Det er rigtig flot gået. Desværre var det ikke helt nok til at nå målet om medlemsstabilisering. 

I alt fik forbundet et minus på bare 400 arbejdsmarkedsaktive medlemmer.  

Det er meget ærgerligt, men set i forholdt til året før er det drønflot. I 2017 tabte vi samlet set 

næsten 1.600 arbejdsmarkedsaktive medlemmer. 

Derfor skal der knokles endnu hårdere i år. Og så må vi nok også se i øjnene, at ja, vi er rigtig gode 

til at hverve medlemmer – og det skal vi blive ved med at være. Men dér, hvor vi for alvor skal 
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forbedre os, er på at fastholde medlemmer. Her skal vi hele tiden blive dygtigere til at give 

medlemmerne værdi for kontingentet. 

Vi har haft gang i mange aktiviteter – blandt andet: 

Vi havde en flot lærlingekampagne, hvor vi samlet set hvervede over 808 lærlingemedlemmer. 

Det er langt over det fælles mål, vi havde sat os, på 650 lærlingemedlemmer.  

En række afdelinger gør også en særlig indsats over for de medlemmer, der kun er medlem af a-

kassen. Her ringer kontakter vi dem simpelthen og giver medlemmerne nogle gode argumenter 

for at melde sig ind i fagforeningen.  

De fleste afdelinger er også med i Projekt Nyudlært, hvor vi besøger de unge, der lige er ved at 

være udlærte og fortæller, hvad de kan bruge os til.  

Og så vil jeg også gerne nævne vores samarbejde med DANSK IT. Det betyder, at medlemmer med 

en baggrund i it, nu kan få et gratis medlemskab af DANSK IT, der er stærk fagfaglig organisation 

for it-professionelle.  

Flere af de initiativer fortsætter, men der kommer også nye til.  

• Blandt andet vil vi fokusere på at få modtage og fastholde nye tillids- og 
arbejdsmiljørepræsentanter bedre.  

• Vi sætter endnu mere spot på it-området, så endnu flere it-uddannede kan se sig selv som 
en del af Metal, 

• Vi skal også have mere opmærksomhed på autoområdet, hvor der blandt andet er 
udfordringer med både arbejdsmiljø og ny teknologi. 

 

Og når vi arbejder på tværs af organisationen, er der en god mulighed for, at vi når målet om 

medlemsstabiliseringen i år. Vi vil i hvert fald fortsat gøre vores del. 

FH – ny hovedorganisation 

Det har været et historisk år for LO-fagbevægelsen. Vi besluttede at samle LO og FTF og ved 

årsskiftet lagde vores nye hovedorganisation fra land. Den har fået navnet Fagbevægelsens 

Hovedorganisation – i daglig tale bliver det til FH. PÅ nettet hedder den fho.dk, hvis I skal bruge 

den. 

Vejen hertil har ikke været let, og vi har desværre mistet et par FTF-organisationer undervejs. 

Senest var det fysioterapeuterne, der valgte ikke at gå ind i den nye hovedorganisation. Jeg håber, 

at tiden vil læge sårene, så de organisationer senere finder vejen til Fagbevægelsens 

Hovedorganisation.  

Metals mål er fortsat en stærk hovedorganisation, der kan sikre fagbevægelsens indflydelse så 

effektivt så muligt. Så vi vil også arbejde konstruktivt for at få den nye organisation til at fungere 

så godt så muligt.  
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Arbejdsmiljø år 

Et af de første store samarbejder i vores nye hovedorganisation FH, er Arbejdsmiljørepræsentant 

2019.  

Det er en kampagne, der kører hele året og sætter fokus på arbejdsmiljørepræsentanternes 

arbejde, udfordringer og store betydning for kolleger og arbejdsmiljø. 

Arbejdsmiljørepræsentanternes arbejde er helt centralt for, at kollegerne får et godt og sikkert 

arbejdsliv – at de ikke bliver fx syge, kommer til skade eller bliver stresset eller mobbet på jobbet.   

Men arbejdsmiljørepræsentanterne har tre store udfordringer, de slås med: 

• De har for lidt tid til deres arbejde 

• De har for lidt indflydelse på beslutningerne på virksomheden – fx når det gælder indkøb 
og planlægning af maskiner 

• De får for lidt uddannelse 
 

Oveni dét oplever vores arbejdsmiljørepræsentanter, at vi møder dem med de samme høje 

forventninger, som vi har til tillidsrepræsentanterne.  

Men vi giver dem ikke den samme støtte og lige så gode værktøjer.  

Trods det store arbejdsmiljøarbejde er det heller ikke lykkedes os at knække kurven for det dårlige 

arbejdsmiljø. Og det problem bliver kun forværret af, at regering efter regering skærer ned på 

Arbejdstilsynet.  

Der er altså mange gode grunde til at udråbe 2019 til at være arbejdsmiljørepræsentanternes år.  

Der bliver sat mange aktiviteter i gang.  

Startskuddet lød på en stor opstartskonference i Odense i januar, hvor 131 Metallere deltog. 

Så holder vi 10 Metal-temamøder om hvordan arbejdsmiljørepræsentanter får mere tid, mere 

uddannelse og større indflydelse – og hvor vi også sætter fokus på, at arbejdsmiljøsager også er 

faglige sager. Her er tillidsrepræsentanter også meget velkomne! 

Så har FH et mål om, at der skal afvikles omkring 100 tværfaglige lokale arrangementer – typisk 

som et samarbejde mellem de tidligere LO-sektioner og de lokale FTF-netværk.  

Det bliver et travlt år – jeg håber, at I arbejdsmiljørepræsentanter griber muligheden for at blive 

endnu dygtigere og skabe netværk og gode kontakter – og få hjælp til at styrke arbejdet på jeres 

virksomhed.  

OK18  

For knap et år siden havde vi gang i de offentlige overenskomstforhandlinger. Det var en ret 

dramatisk affære, men til sidst kom der dog et resultat i hus. 

I hovedtræk fik vi:   

• En lønforhøjelse på 8,1 procent. 
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• Vi fik afskaffet af privatlønsværnet. 

• Vi fik genindført den symmetriske reguleringsordning – den vi kalder 80/80-ordningen. 

• Så fik vi en organisationspulje på 0,35 procent. 

• Og endelig fik vi sikret den betalte frokostpause. 

I forbindelse med den betalte frokostpause blev der indgået en række forskellige aftaler, hvor LO’s 

arbejdsretlige jurister vurderer, at de aftaler kan betragtes som en sikring af den betalte 

frokostpause.  

Alt i alt må jeg sige, at vi fik et godt resultat hjem til de offentligt ansatte medlemmer. Og som 

fagforening kan vi være godt tilfredse med indholdet af aftalen. 

Det afspejlede sig også i afstemningen. Her fik vi nemlig et stort ja. På alle tre områder – stat, 

kommuner og regioner – stemte omkring 90 procent ja til aftalen.  

Ligesom på det private område havde vi en ambition om at hæve stemmedeltagelse i 

afstemningen. Vores mål lød på en stemmeprocent på 65. Det nåede vi så rigeligt. Vi endte på 

71,2 procent, og det er historisk højt. 

Når alt det positive er sagt, så er det klart, at der skal noget selvransagelse til hos 

hovedforhandlerne. Forhandlingerne endte nemlig med at blive en ret uskøn affære.  

Der var meget mudderkastning i medierne, og parterne forsøgte hver især at påvirke 

folkestemningen, så man var klar, hvis der skulle komme konflikt og politisk indgreb. Der var 

endda læk fra forhandlingerne i Forligsinstitutionen. 

Den situation bør man gøre alt for at forhindre en anden gang. Vi skal huske på, at Den Danske 

Model er en samarbejdsmodel. Der er grænser for, hvor meget man kan svine hinanden til, når 

man skal kunne samarbejde om resultaterne bagefter. 

EUD-reform  
Politisk har det forløbne år også været et travlt år for Metal. 

Vi har blandt andet lagt mange kræfter i at sikre langt bedre vilkår for erhvervsuddannelserne. 

Vi ved, at virksomhederne kommer til at mangle faglært arbejdskraft. Der bliver simpelthen udlært 

for få – også på Metals uddannelser. Det er en af grundene til, at Metal har lanceret sloganet om 

at ”fremtiden er faglært”. Faglærte spiller nemlig en kæmpestor rolle, når det gælder om at skabe 

vækst og velfærd i Danmark. 

Det er også det budskab vi er gået forrest med i forhold til erhvervsuddannelserne. Faglærte som 

fx industriteknikere, smede, mekanikere osv. er helt uundværlige for Danmark som 

produktionsland.  

Derfor var det meget positivt, at Folketinget blev enige om en aftale om erhvervsuddannelserne 

som for det første skaber en langt bedre økonomi.  
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Det såkaldte omprioriteringsbidrag – reelt set en nedskæring på 2 procent årligt – er blevet 

annulleret. Samtidig har vi fået forlænget en kvalitetspulje på knap 170 millioner kroner i år. 

Samlet får området 2,3 milliarder ekstra. Det er et fantastisk godt resultat. 

Ud over økonomien er der helt sikkert også grund til at være tilfreds med indholdet. Fx er der en 

ambition om at få unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Der er blandt andet lagt op til at 

styrke vejledning i folkeskolen og til at prioritere 10. klasseaktiviteter på erhvervsskolerne. 

Her er det selvfølgelig helt afgørende, at vi kan få gjort op med billedet af at 

erhvervsuddannelserne er en blindgyde. De unge er meget optagede af, at de kan uddanne og 

udvikle sig i videre. Her er der heldigvis en række initiativer, der styrker faglærtes muligheder for 

videreuddannelse.   

Så alt i alt er det en flot aftale. 

A-kasse-forsøg 
A-kasseområdet har været en anden af vores helt store politiske arbejdsopgaver. 

For det første har vi kæmpet en brav kamp for, at a-kasserne skal have en større del af ansvaret 

for de ledige medlemmer. Den kamp har afgjort været op ad bakke. Stærke politiske kræfter har i 

årevis kæmpet for at stække a-kasserne – og dermed fagforeningerne – og lægge flere og flere af 

opgaverne hos jobcentrene.  

Men i efteråret lykkedes det os at få politikerne til at gennemføre en forsøgsordning, hvor a-

kasserne kan få ansvaret for deres arbejdsløse medlemmer i de første tre måneder.  

Inden 1. marts skal a-kasserne søge om at få lov til at være med i forsøget. I Metal søger vi om at 

være med i hele landet undtagen de kommuner, der er med i frikommunenetværket. Det drejer 

sig om kommuner i Nordjylland og Nordsjælland. 

Det er jo først og fremmest os, der står bag presset for at få forsøgsordningen. Derfor regner vi 

naturligvis med at blive udtaget. Men det betyder ikke, at vi er med på en badebillet. Det er 

ekstremt vigtigt, at de a-kasser, der kommer med i forsøget, kan vise nogle flotte resultater og få 

arbejdsløse medlemmer i job. Ellers risikerer vi, at konklusionen bliver, at opgaven ligger bedre 

hos jobcentrene. Derfor skal vi gøre det bedre end jobcentrene ville have gjort. Det kræver endnu 

mere fokus på opgaven hos os i Metal. Men den opgave er vi klar til at løfte. 

Opholdskrav 
Vi har også haft en kamp med regeringen omkring det såkaldte opholdskrav. Kravet betyder, at du 

skal have haft lovligt ophold i Danmark, EU eller et andet EØS-land i syv ud af de seneste 12 år for 

at have ret til dagpenge.  

Det påvirker også Metals medlemmer. Der vil være medlemmer, der kan miste retten til 

dagpenge, fordi de rejser ud og arbejder uden for EØS – dvs. EU-landene plus Norge, 

Liechtenstein, Schweiz og Island.  

Regeringens udspil lød oprindeligt på, at man skulle have opfyldt opholdskravet i syv ud af de 

seneste otte år. Det endte som sagt med syv ud af de seneste 12 år. Den forbedring er jo bedre 
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end ingenting, men det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi gerne vil have fjernet kravet helt 

og aldeles.  

Det nye krav er kommet oveni en række andre begrænsninger i dagpengene. Der er skåret i 

dagpengene til dimittender, der ikke er forsørgere, og hvis du er dømt for bandekriminalitet, kan 

du ikke få dagpenge tre år efter, du har udstået din straf.  

De indgreb er vi helt og aldeles imod. 

Det er nemlig et helt grundlæggende princip, at alle har ret til dagpenge, hvis de har betalt 

kontingent og opfylder betingelserne. Det er en forsikring, man selv betaler til. Den er ikke 

afhængig af, om du har begået den ene eller den anden slags kriminalitet, om du har arbejdet i det 

ene eller det andet land, eller om du har børn eller ej. Vilkårene skal være ens for alle. 

Det er et bærende element i vores danske arbejdsmarkedsmodel, at arbejdsgiverne har nemt ved 

at hyre og fyre. Til gengæld er der økonomisk sikkerhed for lønmodtagerne gennem dagpengene. 

Der skal være balance i tingene. Men når politikerne begynder at file hjørner af dagpengeretten, 

så gør de hele modellen mere og mere vakkelvorn. Det er en ekstremt farlig vej.  

Folketingsvalg 
Alle taler om det, men ingen ved, hvornår det kommer. Det handler selvfølgelig folketingsvalget.  

Metal vil have maksimal indflydelse på den førte politik efter valget. Derfor gør vi vores for at 

præge valgkampen og det nyvalgte Folketings dagsorden. Til det formål har vi udarbejdet en 

pjecen ”7 veje til vækst – dansk Metals anbefalinger til politik, der fremmer vækst produktivitet og 

fleksibilitet i Danmark”.  

Pjecen er tænkt som et inspirationskatalog til folketingskandidater, men I er selvfølgelig også 

meget velkomne til at læse og sprede de gode forslag.  

Det er nemlig altafgørende for, at vi får sat vores mærkesager om blandt andet jobskabelse, 

uddannelse og arbejdsmiljø højt på den politiske dagsorden. Kun på den måde kan vi få politikerne 

til at gennemføre vores initiativer og ideer til gavn for alle medlemmer.  

EP-valg 
26. maj næste år skal vi stemme til Europa-Parlamentsvalget.  

Det er nok de færreste vælgere, som allerede nu har blikket rettet mod det valg.  

Men EU er vigtigt for vores arbejdspladser – bare spørg vores tillidsrepræsentanter: I vores 

seneste tillidsrepræsentantundersøgelse mener kun én ud af 50, at EU’s indre marked er dårligt 

for deres arbejdsplads.  

EU’s indre marked gør det ekstremt meget lettere for danske virksomheder at eksportere til resten 

af Europa, og det har lagt grunden til mange ekstra arbejdspladser herhjemme.  

Men EU er også udfordret. Englænderne er – med stort besvær – på vej til at forlade samarbejdet. 

I Sydeuropa vinder EU-skeptikerne frem – især i Italien.  
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Ved det kommende valg, er der derfor hårdt brug for, at vi får så mange valgt ind i parlamentet 

som muligt, som vil samle og ikke splitte Europa. Som vil skabe gode vilkår for vækst og 

samarbejde – ikke for nationalisme og enegang. 

Fra Metals side vil vi gerne sætte vores politiske forslag på dagsordenen hos de danske kandidater.  

Derfor har vi udarbejdet et katalog med 10 forslag til det nye Europa-Parlament – forslag som alle 

har fokus på skabelse af arbejdspladser, på arbejdsmiljø og på sikring af Den Danske Model.  

I kan læse forslagene på danskmetal.dk, og jeg håber, at de kan være med til at skabe en seriøs 

debat i den kommende EP-valgkamp. 

Sponsorater 
Metal har stadig en række populære sponsorater, som mange medlemmer gør brug af: 

Metal Ligaen: Dansk Metal er hovedsponsor for Metal Ligaen og Metal Cup, nu Metal Final4. Det 

betyder, at alle medlemmer af Dansk Metal har gratis adgang inklusiv en ledsager til alle kampe i 

Metal Ligaens grundspil samt alle kampe i Metal Final4. Desuden kan medlemmer få rabat på 

billetter til slutspillet i Metal Ligaen. 

Den nuværende aftale gælder frem til april 2022.   

Ishockeylandsholdene: Dansk Metal er hovedsponsor for både herre- og 

dameishockeylandsholdet. Dansk Metals logo er derfor på spillertrøjerne. Det giver god synlighed 

– blandt andet under VM i ishockey i maj 2018. 

Metal Speedway League: Kort inden jul 2018 forlængede Dansk Metal sin aftale med 

speedwayforeningen, så den nu gælder til og med 2021. Ligaen hedder fortsat Metal Speedway 

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

League – og som medlem kan man tage en ledsager med, uden det koster noget. Der er altid en 

Metal-afdeling til stede ved matcher i Metal Speedway League. Så kom og få en snak og lidt ekstra 

ud af kontingentkronerne.  

DASU: Dansk Metal har et sponsorat af Dansk Automobil Sports Union (DASU), der giver nogle 

konkrete medlemsfordele. Blandt andet kan du som medlem af Dansk Metal komme gratis ind til 

masser af motorløb over hele landet. Og du kan tage en ledsager med, uden det koster noget. 

 

 

Uddannelsesudvalg 
I året der er gået, har vi haft ca. 225 medlemmer på selvvalgt uddannelse. Vi havde knap to 

millioner kr. i fonden i 2018, samt godt én million kroner overført fra 2017, at gøre godt med. Ved 

årets udgang var der ca. 800.000 kr. tilbage, som ikke var reserveret til kurser. Derudover er der 

ca. 775.000,00 kr., som er reserveret, men ikke afregnet endnu. Det er fortsat vigtigt at give 

meddelelse til folkene bag IKUF-fonden, hvis de eventuelle kurser man har søgt, ikke bliver til 

noget sådan, at midlerne frigøres til andre medlemmer. 
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Jeg har fået henvendelser om to AMU-kurser, WiFi (47160) og Trådløs (40642), som ikke var 

mulige at tilmelde sig. Kurserne er nu tilgængelige og kan tages gennem IKUF. Kurset WiFi er et 

tre-dags-kursus, som kører i Viborg i uge 11 og i Aalborg i uge 47. Kurset Trådløs er et fem-dags-

kursus og kører i Viborg i uge 26. 

Jeg nævnte i beretningen sidste år, at vi i Dansk Metal, fra den 1. september 2017, startede det 

der hedder ”Aftalt Uddannelse” op. Aftalt Uddannelse er en ny mulighed i forbindelse med 

industriens kompetencefond (IKUF), der giver tillidsrepræsentanten og virksomheden mulighed 

for at drøfte strategisk uddannelsesplanlægning og igangsætte uddannelse på virksomheden, der 

understøtter arbejdet med kvalificeret arbejdskraft. Da vi i TDC har vores egen IKUF-fond, hvor vi 

som oftest bruger alle midlerne hvert år, ser jeg ikke de store muligheder for os. 

På elektrikerlærlingehold 1 i On-site, København og Nordsjælland har de fleste elektrikerlærlinge 

haft praktikforløb hos Fugmann, hvor de har fået praktisk læring og indsigt i stærkstrøm og er nu 

startet på hovedforløb 1, som er teoretisk viden om stærkstrøm. Hold 2 i København og 

Nordsjælland - de otte nye elektrikerlærlinge er kommet godt i gang med deres forløb. Med disse 

nye elektrikerlærlinge er On-site København & Nordsjælland nu er oppe på 16 elektrikerlærlinge i 

alt, det vil sige, at de nu er halvvejs mod 2020-visionen om 32 elektrikerlærlinge i On-Site region 

København og Nordsjælland. 

On-site Jylland Syd & Fyn ønsker at tage fem elektrikerlærlinge ind i løbet af Q1 2019 og er blevet 

godkendt som praktiksted for elektrikerlærlinge på de fem ønskede lokationer. Forløbet bliver 

tilsvarende København & Nordsjælland. Rekrutteringen igangsættes i løbet af december 2018 med 

ansættelse i løbet af Q1 2019. 

I TDC skal alle medarbejdere over 57 år tilbydes en seniorsamtale. Der er lavet ny aftale med PFA 

om afvikling af seniorkurser for samme målgruppe. Seniorkurset skal aftales mellem leder og 

medarbejder, økonomien skal findes i den enkeltes afdelings budget. Det betyder derfor også, at 

der ikke altid vil være økonomi til kurserne. 

På Metal Tele Vests hjemmeside - under uddannelse - kan der findes mere information om 

udvalget og uddannelse i det hele taget. 

Claus Stavad 

 

 

Arbejdsmiljø 
Tele Vests miljøudvalg består af Henning Thomas Nielsen, Vibeke S. Hansen, Morten Amtoft, Ole 

M. Andersen, Tonny Jensen, Henrik Halvorsen og undertegnede. 

Vi bruger udvalget til at følge udviklingen af arbejdsmiljøet i TDC og i samfundet. 

Hvordan har udviklingen så været i 2018? Har vi fået en positiv udvikling på det fysiske 

arbejdsmiljø, og er der blevet en bedre trivsel på arbejdspladsen? 
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Vores udfordringer på teknikersiden har været et helt ekstremt fokus på produktiv tid. De 

trivselsprogrammer, der var sat i søen, blev stoppet, da der ikke længere var tid til at forbedre 

trivslen.  

Helt uforståeligt, når man samtidig indfører et nyt produktionssystem, der virkelig har sat pres på 

trivslen i grupperne og for den enkelte medarbejder.  

I TDC’s årsrapport roses teknikerne for deres helt unikke service overfor kunderne, hvilket virker 

uforståeligt, når de ikke bliver behandlet og værdsat bedre. 

På det fysiske område kan vi positivt følge en nedgang i de alvorlige ulykker - så der er sket 

forbedringer på den fysiske del.  

Der har været flere organisationsændringer, hvor teknikergrupper er blevet slået sammen, eller 

medarbejdere er flyttet rundt. I den forbindelse prøvede ledelsen at iværksatte nyvalg i de nye 

grupper. Det fik vi stoppet; når en Arbejdsmiljørepræsentant er blevet valgt for to år, ja så er man 

valgt for to år. Vi har siden erfaret, at flere AMR har trukket sig i flere af disse grupper, og det kan 

man faktisk heller ikke. Det vil vi ikke i fremtiden se passivt på. En AMR kan ikke trække sig i en 

valgperiode medmindre, man bliver syg eller får et andet job. Det er grunden til, at der ikke er 

suppleanter i dette system. 

Inde på gangene hos de ”fem-hjulede” har vi de største udfordringer i callcentrene - både i Erhverv 

og YouSee. Sygestatistikken eksploderede samtidig med, at man i YouSee indførte et nyt 

vagtsystem, der tillod en vagt på op til 10 timer, yder mere får man et vagthjul, der kun går fire 

uger frem. Ledelsen tror, der ligger en stor grad af frihed i selv at vælge, hvornår man vil på vagt. 

men det kan jeg ikke få øje på. Den øverste ledelse har også mange bortforklaringer om 

sygefraværet og det store ’turn’, der er af medarbejdere. Blandt andet, at alle unge ønsker at 

skifte job hele tiden, og når de siger op, har de ingen arbejdsmoral og bliver væk fra arbejdet. 

TDC har selv valgt at ansætte meget unge medarbejdere, unge hvor det er det første reelle job, de 

prøver. De betingelser der er i callcentrene, får ældre og erfarne medarbejder til at søge bedre 

jobs. Og når man samtidig ikke kan holde på de yngre medarbejdere, synes jeg, at TDC ligger, som 

de har redt. Vi ser her i 2019 et skift i en positive retning af ledelsesstilen, og vi håber meget på, at 

vi kan få ledelsen med på at forbedre vagtsystemet. Jeg sad igen med et grædende medlem i 

denne uge (uge 9), der måtte sige op, bl.a. på grund af vagtskemaet, hvor det var umuligt at få 

arbejdsliv og privatlivet til at hænge sammen.  

Det er helt imod den officielle personalepolitik i TDC, hvor arbejdsliv og privatliv skal kunne følges 

ad. 

De fysiske forhold er også vidt forskellige i callcentrene. Vi kan se et supercenter i Kolding, og 

områder i Slet, hvor medarbejderne bliver stuvet sammen i lokaler, der slet ikke er bygget til at 

håndtere så mange mennesker. Følgerne er et meget dårligt indeklima og en høj smitterisiko. 

Vi får også meldinger på gode fysiske forhold, med en høj trivsel, det må vi ikke glemme. Det skal 

vi bruge som inspiration for andre lokaler og medarbejdergrupper. 
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Vi har fornyet Miljøaftalen med TDC i 2018. Det trak noget ud, da vi ikke var enige om de 

igangværende valg i OnSite. TDC prøvede at få indført disse valg, som en fast procedure i aftalen, 

hvilket vi sagde nej til. Helt med rette efter Arbejdsmiljølovgivningen. 

Den nye Miljøaftale kan ses på TDC intranet eller på vores hjemmeside. 

Arbejdsmiljøet i TDC strækker sig fra et godt - både fysisk og psykisk arbejdsmiljø, til områder hvor 

der er plads til forbedringer. Vi har et godt TAS system til indrapportering af 

arbejdsmiljøproblemer, men der mangler penge til at udbedre problemerne. Hvis det fysiske 

arbejdsmiljø skal forbedres i TDC, skal der bevilliges flere penge både til vedligeholdelse af 

bygningerne og til bedre rengøring og mere plads til den enkelt medarbejder. Så enkelt kan det 

siges.  

Kontrollen og jagten på produktiv tid skal ned på et fornuftigt niveau, defineret i SU systemet, så 

det er et fælles projekt.  

Et stort ønske fra medarbejderne er mere stabile IT-systemer. Det vil som sidegevinst give mere ro 

og mindre stress for medarbejderne. Nye undersøgelser viser, at ustabile IT-systemer giver meget 

uro og stresser medarbejderne, meget mere end man troede. 

 TDC medarbejdertilfredshedsundersøgelse viser i 2018 en fremgang på nær i YouSee. Vores score 

ligger højt i forhold til andre virksomheder i Danmark, så selv om vi har udfordringer, der skal 

løses, har vi også et godt udgangspunkt at arbejde ud fra. 

Mogens Jensen 

 

 

Fagretsligt udvalg 
At sige at vores Landsoverenskomst er udsat for pres fra TDC er ikke noget nyt, men i 2018 er 

presset for at forringe vores aftaler bestemt ikke blevet mindre tvært imod. Tingene har også 

udviklet sig til, at der rundt omkring i hele organisationen, lokalt bliver forsøgt på at udfordre 

vores aftaler. Nogle steder er der endog forsøg på at lave aftaler med den lokale 

tillidsrepræsentant, der virker som forsøg fra ledelsen, på at spille tillidsrepræsentanterne ud mod 

hinanden. 

Det er heldigvis, med et godt samarbejde mellem tillidsrepræsentanterne i de forskellige 

virksomhedsklubber, lykkedes at forhindre eller stoppe langt de fleste tiltag, der har båret præg af 

at udfordre eller bøje vores overenskomst. 

De lokale lønforhandlinger ved TDC gav en lønregulering til alle på 1,5 % samt en regulering af de 

fleste ulempetillæg på 1.6 %. Lønaftalen giver alle en reallønsfremgang, sammen med 

reguleringen af bidraget til fritvalgslønkonto har alle fået en lønstigning på 2,2 %, mens inflationen 

i 2018 var på 0,8 %. At lønreguleringen i 2018 igen blev med en procentsats er begrundet i, at det 

igen i 2018, under forhandlingerne stod klart, at TDC ville give en større samlet lønramme, når 

reguleringen blev en procentsats i stedet for et ens kronebeløb til alle. 



 15 

I 2018 blev sløret løftet for en nye ferielov, der bliver implementeret i løbet af 2019 og fuld 

gennemført i 2020. Orientering om den nye lov, har allerede været et emne på vores 

medlemsmøder i november måned 2018, men det vil også - frem til loven er fuld gennemført - 

komme til at fylde en del i vores informationsarbejde.  

Mange grundlæggende elementer er videreført fra den gamle til den nye ferielov, såsom antallet 

af feriedage og optjening og betaling af feriegodtgørelse/feriepenge. Den største fornyelse bliver, 

at der ikke længere bliver optjent feriedage i et foregående kalenderår, til afholdelse i det 

kommende ferieår. Fremadretten overgår vi til samtidighedsferie, hvor der parallelt optjenes og 

afvikles ferie i samme ferieår. 

I 2018 udarbejdede afdelingen, ligesom de to tidligere år, en lønstatistik for medlemmerne, der er 

ansat i TDC. Statistikken blev ikke så omfattende som tidligere år. Antallet af indsendte 

lønoplysningsskemaer var noget mindre end tidligere. Dette skyldes nok to ting, for det første 

opdagede vi nogle lovmæssige begrænsninger, som vi ikke har taget hensyn til. For det andet må 

vi erkende, at antallet af gennemførte individuelle lønsamtaler desværre ikke er særlig højt, i 

nogle dele af TDC er de nærmest ikke eksisterende. 

Ole Mølgaard Andersen 

  
 

 

Organiserings- & Agitationsudvalg  

I 2018 har vi tydeligt kunne se forskellen på medlemstilgangen de måneder, vi har været aktive i 

forhold til hvervning. Årets resultat blev den mindste medlemsnedgang, vi har set i flere år, og 

kunne med små ændringer have endt ud i status quo. 

Fra årets start havde vi et meget effektivt organiseringsteam bestående af Morten Amtoft og Aron 

Jensen. Som mange andre dygtige mennesker, fandt Aron arbejde udenfor TDC, og vi mistede 

dermed en god mand. Det betød, at hvervningen gik en lille smule i stå, indtil vi fik et nyt system 

op at køre. Her har Morten Amtoft haft en stor rolle og har blandt andet udarbejdet 

’samtaletalekort’ til at indlede snakken blandt medlemmerne, heriblandt 11-års fødselsdag for 

fritvalgslønkontoen. Konceptet var at dele kagemand ud med teksten "fritvalgskonto 11 år", i tråd 

med Mortens samtalekort. Dette koncept er blevet spredt ud i hele Slet, i kundecenteret i Kolding 

og blandt teknikerne i marken.  

I 2018 har vi igen solgt sæsonkort til Tivolifriheden, og Allan Niss har sikret endnu en betalingsform 

via mobilepay. Også de to årlige arrangementer i Slet med Sletdag og afdelingsdag er blevet 

afholdt. I 2019 er det dog aftalt kun at afholde det ene af de to arrangementer. 

Systemet PowerBi har gjort det lettere at spore, hvor mange ind- og udmeldelser der er i 

afdelingen og årsagen til de forskellige. Dette skulle i fremtiden også give os et bedre redskab, til 

at holde tillidsrepræsentanterne opdateret på deres medlemmer.  
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Alt i alt har det været et positivt år med et højt engagement. Vi har i første kvartal 2019 fastholdt 

dette engagement og har tilmeldt aktive tillidsrepræsentanter til organiseringskurser for at kunne 

fastholde momentum. Med vores planlagte aktiviteter og TDC's udmelding om stop for større 

overtalligheder, håber vi at kunne medlemsstabilisere i 2019. 

Tobias Tolstrup 

 


