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Tips og ideer til dig som tillidsvalgt  

- når du tager en snak med din kollega  

om medlemskab i Dansk Metal.  
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Denne guide giver dig lidt information om værdien af et fuldt medlemskab, men også 

lidt indsigt i hvor meget indflydelse Dansk Metal egentlig har på mange af de forhold 

der har indvirkning dit arbejdsliv. 

 

Guiden kan du bl.a. bruge som oplæg til: 

1. En god fagforenings-snak med dine kolleger som er medlem.  

2. Når du tager en snak med jeres nye lærling og får vedkommende indmeldt. 

3. En snak om medlemskab, med de af dine kolleger der kun er medlem  

af A-kassen eller en gul fagforretning, hvis du har nogle af dem 😊  

 

Spørg, anerkend og lyt grundigt til din kollega og vedkommendes argumenter og 

bevæggrunde.  

• Uanset hvordan samtalen går og resultatet bliver, så anbefaler vi, at du tør tage 

snakken men, at du bevarer roen og argumenterer roligt og sagligt.  

Det drejer sig jo bl.a. også om at afmontere fordomme. 
 

• Det er ok at være uenig, men lad din kollega tale ud og forklare sig.  

Lyt, men prøv også at spørge ind til, om medlemmet egentlig ved hvor meget 

indflydelse Metal har på vores arbejdsliv og lønforhold.  

 

Fortæl en konkret historie om hvordan du som tillidsrepræsentant eller din afdeling har 

haft indflydelse på ting der betød noget. Find nogle gode eksempler f.eks. om  

• En sag hvor du har hjulpet en kollega. 

• De sværdslag du har haft med ledelsen i en lønforhandling og hvad du fik ud af 

det.  

• Din indflydelse på et A/S- eller SU-møde. 

• Hjælp med en lærlinge-, afskedigelses- eller arbejdsskadesag. 

• Hjælp og vejledning til et kursus eller en kollegas ansættelse. 

• Prøv at opgøre værdien af hjælpen og sæt gerne kroner og øre på sagen. 
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Kolleger fortæller ofte, at de vil meldes ud eller overflyttes  

til de gule, grundet økonomi / prisen.   

 

Prøv at få en konstruktiv snak om økonomien i et medlemskab. 

 

Brug eventuelt muligheden for at fortælle hvad et typisk medlem har mulighed for at 

spare hver måned på rabatter og forsikringer. 

• Ifølge ALKAs egne beregninger vil de fleste Metal medlemmer kunne spare 

mange penge på forsikringer - beregninger viser gennemsnitlig ca.  3.000 kr. om 

året.  

• I gennemsnit sparer 7 ud af 10 personer 2.500 om året på at skifte bilforsikring til 

ALKA, og på alle andre forsikringer får man 10% rabat –   

• Hvis du skifter til ALKA bilforsikring via nettet, får du ovenikøbet et gavekort på 

mellem 100-200 kr.   

• Derudover kan du få rabatter med igennem LO plus f.eks. 10 % på briller, 10 % på 

cykler. Der er faktisk over 1.300 rabatter og rigtig mange penge at spare hvert år. 

Hvis du sparer 3.000 om året på forsikring og LO Plus er det ikke dyrt at være 

medlem af Dansk Metal.  

• Fortæl også om de tilbud vi har i metal, løntjek, karrierevejledning, jobformidling, 

temamøder, juridisk bistand i arbejdsskadesager, rabat på indgang til speedway 

eller ishockey. 

 

På Virksomheder hvor en valgt TR har gennemført G 1 til G4 i tillidsrepræsentant-

uddannelsen Har kollegerne gennemsnitlig 8,30 kr. mere i timen end steder hvor der 

ingen TR er.  

Det svarer til ca. 16.000 kr. årligt og det kollegernes kontingentkroner der går til bl.a. 

uddannelse af tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne, fordi Metal betaler ophold, 

undervisere og tillidsvalgtes løn når de er på kursus. 

 

Metal formidler årlig mere end 1.500 job til ledige og medlemmer der går i opsagt 

stilling.  

Dvs. du kommer væsentlig hurtigere i job og afkorter derfor din tid på dagpenge og da 

dagpenge kun er ca. 50% af en gennemsnitlig timeløn er der mange penge at spare på 

at komme hurtigere i job. Hos de gule går man typisk ledig 9 uger længere 
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De mest almindelige kontingenter: 2018 

 

Fagligt kontingent pr. måned inkl. afdeling 

 

  534,-  kr.  efter skat: 350,- kr.  = 2,36- kr. pr/time   
Dette kontingent betaler du som medlem af fagforeningen Dansk Metal. Pengene 

bruges til alle Dansk Metals aktiviteter. Som forbundsmedlem får du også 

gruppelivsforsikring. Dette kontingent dækker også din lokale afdeling som i første 

omgang er dem der hjælper og vejleder dig  

 

A-kasse Kontingent for fuldtidsforsikrede 

500,- kr.   efter skat: 332,- kr. = 2,07- kr. pr./time. 
Dette betaler du som fuldtidsforsikret medlem af Metal A-kasse. Pengene går til 

finansiering af dagpenge ved ledighed og består af et statsbidrag på 344 kroner, et 

ATP-bidrag på 7 kroner og et administrationsbidrag på 149 kroner. Metal A-kasse 

opkræver beløbet og sender statsbidraget videre til statskassen.  

 

Samlet forbund & A-kasse  

1.034- kr.   efter skat:  682,- kr. = 4,61- kr. pr./time  

 

Lærlingekontingent – Alm. Lærling 

150,- kr.  efter skat:  106,- kr. = 0,66- kr. pr./time. 
I beløbet indgår afdelingskontingent på 45 kroner. For voksenlærlinge kan der desuden 

komme a-kassekontingent og efterlønsbidrag oven i.  

 

Elever på SU, EGU og skolepraktikelevers kontingent  35 kr./mdr. 

 

Frivillig Fritidsulykkesforsikring - valgfri   35 kr./mdr. 

 

Efterlønsbidraget -     502 kr./mdr. 
Dette bidrag betaler du, hvis du er tilmeldt efterlønsordningen. Bidraget sikrer, at du kan få efterløn ifølge nærmere 

regler og opkræves særskilt.  

 

Klubkontingent – fastsættes af klubberne selv på arbejdspladserne  
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Prøv at få gang i en snak om hvordan arbejdsmarkedet er skruet sammen. 

Og hvorfor det er vigtigt at få indflydelse. 

  

Dansk Metals indflydelse på: 

Arbejdsmiljøet: 

Dansk Metal & Dansk Industri samarbejder formelt om anbefalinger til hvordan 

lovgivningen på arbejdsmiljøet skal være og hvordan den konkret skal udmøntes 

på virksomheder og i forskellige brancher, og det er helt ned i detaljer.  

Formålet er, at du kan gå arbejde uden at komme til skade eller blive syg af det.  

Samarbejdet sker bl.a. via I-BAR, (Industriens branche arbejdsmiljø råd) 

 

De faglige uddannelser: Metal & Dansk Industri 

De faglige- og lokale udvalg er fag- og brancheopdelt og samarbejder om at, 

beskrive, strukturere og holde uddannelserne fagligt ajour, så indholdet i 

uddannelserne ar aktuelt og følger den teknologiske udvikling. Det samme 

gælder for kurser til efteruddannelse. 

Formålet er, at du kan blive uddannet til en alsidig og dygtig tekniker/håndværker 

med så gode kvalifikationer at du kan få gode job og en ordentlig løn. 

 

Dansk Metal forhandler Overenskomsterne med arbejdsgiverorganisationerne 

Overenskomsterne forhandles løbende og du har nu bl.a. ret til en fritvalg 

lønkonto på 4 %, den 6. ferieuge (svare til 2,5 %), Arbejdsmarkeds Pension 8 + 4%, 

løn under uddannelse, barsel og sygdom, opsigelsesregler og 

fratrædelsesgodtgørelse, ret til efteruddannelse, ret til at vælge 

tillidsrepræsentant, overarbejdsbetaling og genetillæg m.m.  

Ret til fagretlig behandling af uoverensstemmelser på arbejdspladsen og i dit 

ansættelsesforhold (meget lig det civilretslige system med domstole osv.) 

 

Formålet er at sikre dig rettigheder og et lønniveau der kan give dig et godt 

forsørgelsesniveau. Samtidig skal det også sikre dig en indtægt når du bliver syg, 

kommer til skade eller i en periode, hvis du bliver opsagt.  

Forstil dig at du selv skulle forhandle alt de goder og rettigheder med en eventuel 
ny arbejdsgiver, når du var til en jobsamtale.  
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Spørgsmål til de kolleger der er meget fordomsfulde og firkantede og som 

måske kun ser på, at de kan få tingene gratis! 

 

Snak med kollegaen bl.a. om hvorfor han ikke vil være med til, at sørge for, at der 

er gode løn- og arbejdsforhold til os alle sammen – ønsker han ikke at hans børn 

eller børnebørn skal have samme gode vilkår som ham, når de skal ud på 

arbejdsmarkedet og have en uddannelse.   

Det er jo ret beset, vores forældre og bedsteforældre, der har overladt os et 

velreguleret arbejdsmarked hvor vi har ret til overenskomstmæssige goder. Så det 

er meget egoistisk ikke at bidrage til at bevare og videregive det til næste 

generation. 

 

Vil vi/han være bekendt, at næste generation på arbejdsmarkedet (vores børn) 

skal arbejde på vilkår som vi ser i udlandet – for det kan blive konsekvensen, når 

vi ikke vil bidrage til de rigtige fagforeninger, for så svækkes vores indflydelse og 

styrke.  
 
 

I udlandet underbetales og udnyttes medarbejdere groft. De arbejder for en løn 

der ikke kan brødføde en familie. I nogle lande er arbejdsmiljøet så ringe at man 

dør af at gå på arbejde.  Fagforeninger bliver bekæmpet og ildeset fordi 

arbejdsgiverne selv vil bestemme. 

 

Arbejdsgivere er grundlæggende ens i alle lande og riger, de prøver at minimere 

lønudgifter og omkostninger og maximere profitter. Spørgsmålet er bare om, 

hvor stor prisen skal være for det, og stærke fagforeninger er den eneste vej frem 

til at få balance i tingene. 

 

Og hvis du ikke vil være med til at betale - hvem skal så!  

En fagforening er grundlæggende et sammenskudsgilde og vil du være en god 

kollega, så bidrager du til festen??  

Eller vil du bare have, at vi andre skal betale for at dig og din familie gratis kan 

tage for jer af retterne på bordet med den store buffet. 

 


