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Udgivet af Dansk Metal Sydfyn. 
Omdeles til samtlige forbundsmedlemmer i afdelingen 
sammen med Metal Magasinet. 
 

Metal Sydfyn   
Brogade 7—9 
5700 Svendborg 
Afdelingsformand Freddy Knecht 
  
Telefon og mail: 

E - mail:   sydfyn@danskmetal.dk 
Webadresse: www.metalsydfyn.dk 
Telefon:   6221 1099 
           

 
 

Kontortider i Svendborg: 
mandag—tirsdag - 
torsdag og fredag       9.00 til 12.00 
mandag og tirsdag igen    14.00 til 16.00  
torsdag igen                     14.00 til 17.00  
onsdag er kontoret lukket  

 

Til orientering om QR– koder. 
For at I mere praktisk kan komme via internettet ind på de mange henvisninger, som vi her i 
bladet skriver om, gør vi ofte brug af en såkaldt QR—kode.  
 
Hvad er en QR kode? 

QR koder er en 2D-stregkode, som kan scannes med en smartphone, hvis der er installeret en scannerappli-
kation. Der findes mange scannerapplikationer, som kan hentes gratis hos f.eks. App Store, Android Market. 
QR koder kan scannes på alle typer smartphones og er den mest udbredte og højaktuelle kodestandard i Dan-
mark. 
 

Hvad står QR for? 
QR står for Quick Response, og det er lige præcis, hvad man får, når man anvender QR koderne. 
Blot ved at scanne QR koden kan man f.eks. blive sendt til et website eller landingpages, hvor man får den 
information, som afsenderen har valgt at vise fra det pågældende website/landingpage. 

Link til Metal 
Sydfyn´s hjem-
meside. Kom ind 
og læs mere om 
Metal Sydfyn. 

Kontortiderne på områdekontorerne 
Rudkøbing  mandag   14.00 til 16.00 
Ringe   tirsdag     14.00 til 16.00 
Ærø   onsdag     08.30 til 11.00 
Faaborg  torsdag     14.00 til 17.00 
Der kan tlf. omstilles til kontorerne via opringning til afdelingen. 
Der kan altid aftales personlig møde på områdekontorerne i forbindelse med åbningstiderne. 
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Indholdsfortegnelse: 
På flere sider er der et blåt felt indsat, som beskriver en 
del af de mange faglige sager der har været i Metal 
Sydfyn indenfor de sidste 6 mdr. 
 
Side 4   

 Præsentation af bestyrelsens medlemmer i 
Metal Sydfyn. 

 

Side 5  

 Afdelingsformanden har ordet! 
 

Side 6  

 Samlet bestyrelsesoversigt pr. 03. april 2017 
forinden ny konstituering har fundet sted. 

 

Side 7  

 Indkaldelse til fyraftensmøde for medlemmer 
ansat under KL– overenskomsten. 

 

Side 8  

 Efteruddannelse—det må være noget for dig. 
 

Side 9  

 Nyt fra Ungdommen, herunder kommende 
arrangementer. 

 

Side 10  

 Ny dagpenge udbetalingsoversigt fra juli mdr. 
 

Side 11  

 Oversigt over nedsatte udvalg i Metal Sydfyn. 

 Offentlig overenskomstområdes faglige for-
handlinger. 

 

Side 12  

 Firma har opsagt overenskomsten og hvad så? 

 Svejsning er kræftfremkaldende! 
 

Side 13  

 Har du husket og opdatere dine kontaktoplys-
ninger til Dansk Metal. 

 

Side 14  

 Opremsning af Overenskomstaftalen hoved-
punkter for 2017-2020. 

 

Side 15  

 Nyt fra A– kassen. 
 

Side 17  

 Beretning om tillidsfolkenes konference i Kø-
benhavn. 

 

Side 18  

 Husk—regler ved arbejde i Norge. 
 

Side 19  

 Overtidssatser i industriens overenskomst, 
gældende fra d. 1. marts 2017. 

 

Side 20  

 Har du sikret den rigtige ved død. 

 Tilbud fra Metal om oprettelse af juridiske 
dokumenter. 

 

Side 21  

 Kontaktoplysninger om efterlønsklubberne 
under Metal Sydfyn. 

 

Side 22  

 Lidt om afdelingens synlighed. 
 

Side 23  

 A– kassenyt pr. 01.07.2017 herunder nye dag-
pengesatser (månedsløn) fra samme dato. 

 

Side 24  

 Afsluttede lønforhandlinger med virkning pr. d. 

01 marts 2017. 

 

I perioden siden sidste generalforsamling i 
april 2016, har vi fortsat travlt i den faglige af-
deling. 
Herunder viser vi hvad arbejdet har betydet i 
værdier for afdelingens medlemmer: 
 
Medlemssager udbetalt. 
134 faglige sager til  2.079.423 kr. 
8 offentlige sager til      681.924 kr. 
13 LG- sager til   2.289.368 kr. 
IKUF ansøgninger:  2.433.000 kr. 
 
Arbejdsskade sager udbetalt 
Mén erstatning:      718.812 kr. 
Erhvervsevnetab:   4.269.924 kr. 
Erstatning for svig/smerte/ 
løntab ved sygemelding     402.100 kr. 

 
I Metal Sydfyn vil du til daglig blive betjent af følgende: 

 

Faglig afdeling:   

Afd. formand Freddy Knecht Tlf. 6320 3070 

Faglig sekretær Claus Jørgen Madsen    -  6320 3072 

Faglig sekretær Marianne Ellehauge       -  6320 3074 

   

A- Kassen:   

Afd. kassere Lilian Jensen                Tlf. 6320 3071 

A-Kasse sekretær Ina Andersen                  - 6320 3076 

A-kasse sekretær Charlotte Larsen Ploug   -  6320 3075 

Husk nu at satserne i overenskom-
sten, er ændret fra 1. marts grundet 
overenskomstfornyelsen! 
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Afdelingsformand  
Freddy Knecht 
52 år 

Afdelingskasserer 
Lilian Jensen 
61 år 

Bestyrelsesmedlem 
Ole Raun 
50 år 
Ansat: 
Heden Maskinforretning 
Tillidsmand 
 

Bestyrelsesmedlem 
Jørgen Richardt Hansen 
62 år 
Ansat: 
CC– Jensen 
Tillidsmand 

Bestyrelsesmedlem 
Jørn Reisner Hansen 
61 år 
Ansat: 
Vestas 
 

Bestyrelsesmedlem 
Martin N. Pedersen 
44 år 
Ansat: 
Skiold Damas 
Tillidsmand 

Bestyrelsesmedlem 
John B. Jensen 
59 år 
Ansat: 
N. Kjær Bilcenter 
Tillidsmand 

Bestyrelsesmedlem 
Jørn Jespersen 
55 år 
OUH– Svendborg 
Tillidsmand 
 

Bestyrelsesmedlem 
Finn Hansen 
57 år 
Ansat: 
Ideal-line 
Tillidsmand 

Bestyrelsesmedlem 
Christian Bonde 
34 år 
Ansat: 
Petersen og Sørensen 
Tillidsmand 

Afdelingsbestyrelsen for   
Metal Sydfyn  

pr. 03. april 2017 
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V/ afdelingsformand Freddy Knecht 

 
 
 

OK 2017 
Industriens overenskomst kom i hus midt april 2017. 
Overenskomsten er en 3 årig aftale. 
Lad mig starte med det samme med og fortælle, at 
der ikke er flere der skal arbejde mere end 1680 ti-
mer pr. år 
Mange af nej sigerne siger vi skal arbejde 42 timer 
fast nu, men lad mig slå fast, - det passer bare ikke. 
I de perioder hvor en virksomhed har travlt, kan der 
indføres systematisk overarbejde på 1 time hver dag, 
i den periode der er aftalt, hvor en lokal forhandling 
har fundet sted på virksomheden. 
De timer man har arbejdet over, skal efterfølgende 
afspadseres indenfor 1 år, sådan at årsnormen ikke 
overstiger de 1680 timer, og de skal afspadseres på 
hele dage og ikke kun timer. Så husk - vi arbejder 
ikke mere end 37 timer i gennemsnit! 
Har det ikke altid været sådan at vi hjælper til, hvis 
vores virksomhed har noget at lave. Det mener jeg 
altid vi har gjort i Metal. Og vi får da også stadig 
væk vores overtidstillæg.  
 Fritvalgs lønkontoen går  fra 2,7 procent i 

2017, til 3,4 procent i 2018 og til 4 procent i 
2019.  
Ret til 32 senior fridage, når den 3 årige aftale 
er fuldt indført, godt nok via vores egen pensi-
onsdel, men alligevel et tilbud hvis man føler, 
at man er nød til at geare lidt ned. En ret man 
har, hvis man ønsker den. 

 Mulighed med 100 % løn under uddannelse. 
 Fuld løn under forældre orlov i 13 uger. 
 Plus fuld løn den dag man bliver kaldt hjem til 

ens barn, hvis det er blevet akut syg og samti-
dig have retten til at holde barnets første syge-
dag, dagen efter med fuld løn også. 

 Tillidsrepræsentanten får bedre værktøjer på 
vikar området. 

 Bedre anciennitet på vikar området, sådan at 
de ikke bare kan skifte fra det ene selskab til 
det andet. 

 Lærlinge bliver omfattet af pensions området 
fra 2018, sådan at når de fylder 20 år får de 
pension som alle andre. 

 Mindste satserne bliver reguleret med 2 kr. pr. 
år og her har vi mange voksenlærlinge som er 
på denne sats, så et lille løft dem også. 

I forbindelse med OK 2017 har vi været rundt og 
besøgt rigtig mange virksomheder, og her vil jeg 
godt kvittere for, at vi er og bliver taget meget flot 
imod både af medlemmer og arbejdsgivere. 
 
 
 
 

Ungdomsarbejdet  
Vi har prøvet at indkalde i sommeren 2016 og nu 
igen her i februar 2017, til møde iblandt afdelingens 
unge medlemmer. Begge gange med spisning og af-
sluttet med Go-cart mesterskab.  
Her deltog 6 lærlinge. 
 
Vi må sige at det stadig væk er op af bakke, for at få 
de unge aktiveret i ungdomsarbejdet. 
Det ser ud til at der efter afdelingens Go-cart mester-
skab er en 3-4 stk., som vil prøve og se, hvad det vil 
sige, at være med i en ungdomsbestyrelse. Ingen øn-
sker dog at være ungdoms formand, men det er da 
stadig godt, hvis de bare vil være med. 
Det er da trods alt et lille skridt på vejen. 
De har ved deres første møde besluttet, at de vil del-
tage ved et traktor træf ved Ørbæk markedet. Her vil 
vi have en stand hvor der vil være 3 spørgsmål, som 
folk skal svare på, hvorefter der bliver udleveret en 
øl bon. 
I år har de unge valgt en 4 dages studietur til Polen, 
hvor de skal rundt og se på forskellige virksomhe-
der. Her har afdelinger 4 pladser, og det ser ud til de 
er besat. 
 
Tillidsmandskonferencen 2017 
I år var der stor efterspørgsel efter at komme over og 
se det nye forbundshus. Det valgte vi at prøve at ef-
terkomme, og det lykkes at få en aftale i stand med 
forbundsformanden Claus Jensen, der holdt et oplæg 
om hvordan hverdagen var, og det gjorde han rigtig 
godt. 
Vi var også inde på Christiansborg og få indblik i, 
hvad der sker lige pt. på borgen.  
Vi havde inviteret os selv, og fik et oplæg fra Kar-
sten Hønge, samt Jan Johansen. Begge var meget 
ivrige i deres indlæg, så diskussions lysten var stor. 
Vi havde stort udbytte af de svar de kom med. 
Efterfølgende var vi inde og se museet i Arbejdernes 
landsbank, hvor Palle From startede sin karriere, 
(ham fra tv serien Krøniken). 
Vi var 28 som deltog denne dag fra afdelingen, efter 
min mening havde vi alle en rigtig god tur, hvor vi 
fik udvekslet erfaringer med hinanden.  
 
Dagpengeområdet 
Husk fra 1. juli kommer der nye regler på dagpenge-
området. 
Så hold dig orienteret inde i bladet om hvad der sker. 
 

Til sidst ønsker jeg alle en rigtig god sommer. 
 
 
 

 
Mvh 

Freddy Knecht 
Afdelingsformand 
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Faglige sager i afdelin-
gen v. /Hans Chr. 
Schack og Claus Jørgen 
Madsen. 
 
Carglass—løntjek. 
Det viste sig at deres fritvalgs-
konto stadigvæk stod på 1%, så 
den skal for samtlige medarbej-
dere over hele landet efterregule-
res.  
Alene som kørende montører - er 
de 80. Hvis man kun regner for 
dem, så giver det følgende beløb:  
Kr. 600.000- 
Det endelige beløb vil sandsyn-

ligvis være væsentligt højere. 
 
 
 
 
 
Løntjek lærlinge. 
Der har været lavet omkring 20 
løntjek siden sidst og i den for-
bindelse konstateret, at det pri-
mært er pension – fritvalgskonto 
– feriefridage og lønsatser, der er 
fejl i.  
 
For nogle lærlinge har vi sendt 
brev med krav til virksomheden 
og i andre tilfælde har lærlingen 
selv ønsket at kontakte virksom-
heden, medbringende en udreg-
ning fra afdelingen, på det mang-
lende beløb.  
Det højeste beløb ved en enkelt 
lærling, der stod over for at være 
udlært var 85.697 kr. 
Ved samtlige virksomheder, var 
der tale om forglemmelser/
uvidenhed og ikke forsøg på at 
snyde. 
Det kan også være svært hvis 

man ikke har en tiltrædelsesaftale 
til overenskomsten eller overens-
komst via medlemskab af ar-
bejdsgiverforening, hvor svende-

ne også får det som lærlingene 
har krav på. 

Samlet værdi: Ca. kr. 350.000. 

 
 

Bestyrelsesoversigt pr. 03.04.2017. 
Her er oversigten over afdelingsbestyrelsen i Metal Sydfyn. 
Afd. formand  Freddy Knecht  Metal Sydfyn 
Afd.kasserer  *Lilian Jensen  Metal Sydfyn 
Afd. næstformand *Ole Raun  Heden Maskinforr. 
Bestyrelsesmedlem *Jørn R. Hansen Vestas  
 -”-  *Jørgen R. Hansen CC– Jensen 
 -”-  Christian Bonde Petersen og Sørensen 
 -”-  Peter Jensen  Kami Jern 
 -”-  Finn Hansen  Ideal Engineering 
 -”-  Martin N. Pedersen Damas 
 -”-  *Jørn Jespersen Svendborg Sygehus 
 -”-  John B. Jensen  N. Kjær 
Bestyrelsessuppl. Mads Larsen  Marstal Værft 
  
De personer der er * markeret var på valg på generalforsamlingen og 
alle blev genvalgt. 
På valg var også afdelingens revisor  Svend Åge Eskildsen og revisor-
suppleant Ulrik Myrebjerg, begge blev genvalgt. 
Allan Franklund  FFV– Faaborg Midtfyn blev valgt som ny revisor-
suppleant. 
På baggrund af forslag fra bestyrelsen om, at bestyrelsens antal skulle 
nedsættes med 2 personer betød det, at de 2 bestyrelsesposter der var 
på valg og hvor de ikke ønskede genvalg betød, at antallet dermed var 
tilpasset. 
 
 

Afgående bestyrelsesmedlem-
mer. 
Følgende bestyrelsesmedlemmer: Heinrich Staal 
og Carsten Pedersen var på valg på generalfor-
samlingen d. 03. april. 
Begge ønskede ikke genvalg. 
Fra bestyrelsens side var der indkommet et forslag 
om, at indskrænke bestyrelsen med 2 medlemmer. 
Efter at generalforsamlingen var enige deri, betød 
det så at de pågældende bestyrelsespladser ikke 
blev besat. 
Afdelingsformanden takkede begge for deres akti-
ve indsats igennem de år, som de nu hver især 
havde været  bestyrelsesmedlem i Metal Sydfyn. 
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Faglige sager fortsat: 
 
CE-Service—fritvalgs-
konto. 
Firmaet havde overset at medar-

bejderne ifølge overenskomsten 
har ret til fritvalgskonto. 
Efter kontakt til firmaet herom, 

blev manglen omgående rettet. 

Et medlem har fået 7.531,90 kr., 
og de andre medarbejdere skal 
naturligvis også have  det mang-

lende, så det endelige  beløb vil 
nok være omkring 60-70.000 kr.  

Værdi ca. kr. 77.531- 

 

Røjle trapper. 
En lærling havde ikke fået løn 
under ferie. Der efterbetales med 
- efter aftale med firmaet-161 ti-

mer løn, da lærlingen havde haft 
ferie, bare uden løn. 
Værdi kr. 18.500- 

 

Søby værft - opsigelse af 

lærling. 
Der har tidligere i sagen været 
afholdt mæglingsmøde, hvor lær-
lingen var blevet varslet om, at 

forbedring var nødvendig på 
fremmøde. 
Lærlingen fik en opsigelse der gør 

det muligt, hvis den unge ønsker 
at fortsætte i skolepraktik.  

 

Hjælp til IKUF. 
I afdelingen har der været hen-

vendelse fra en del medlemmer, 
som har fået råd og hjælp om-
kring muligheder for kurser, og 

ansøgning til IKUF. 
Det har resulteret i en betaling til 
medlemmerne, på ikke under 
500.000 kr. i godtgørelse for løn 

og kursusudgifter via IKUF  

(Industriens Kompetenceudvik-
lingsfond) 

FYRAFTENSMØDE MED 
SAMPENSION 

 
Får du nok – til når du bliver pensionist?  

Har du sparet nok op eller kan du sikres bedre? 
 

Er du ansat under overenskomst med KL og har pensionsordning  
ved Sampension, så kom og hør om dine muligheder. 

 

Fyraftensmødet afholdes  
torsdag den 31. august 2017  

kl. 16 til senest kl. 18  
i Brogade 7, Svendborg 

 
Tag kollegaerne med og mød op! 

 
Der vil være fokus på følgende: 

Formål med pensionsforsikring og hvorfor? 
Gennemgang af pensionsordningerne for overenskomstansatte, 

med fokus på 3 i 1 Pension og 3 i 1 Livspension 
Gennemsnitsrente/Markedsrente 
Pensionstjek – Hvordan kan jeg blive klogere på, om jeg har de 

rigtige dækninger? 
Regler omkring pensionsordningerne 
Kort om skat  
Begunstigelse 
Overførsel/sammenlægning af flere pensionsordninger 
 
Medbring gerne din forsikringsoversigt. Du finder den på 

www.sampension.dk 
 

Tilmelding til arrangementet senest den 14. august 2017 på  
mail sydfyn@danskmetal.dk eller tlf. 62211099 
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 Efteruddannelse - det må være noget for dig! 
En uddannelse, kan vi nok blive enige om, er utrolig vigtig. 
Noget der er mindst lige så vigtigt, det er at holde den uddannelse vedlige, og gerne udbygge ens mulig-
heder, for såvel det gode job og den gode løn. 
En af måderne at gøre dette på, det er ved at tage efteruddannelse hvert eneste år, og der er masser af mu-
ligheder. 
 
 Er du eks. Ansat på en virksomhed med kompetencefond, ja så har du efter 6 måneders anciennitet 

ret til 2 ugers selvvalgt kursus, og yderlig 2 uger følger hver gang du rammer 1.januar. 
 
 
Der er forskellige former for efteruddannelse, det kan være et erhvervsfagligt kursus 
som eks. et svejsekursus – automatik – robot eller offshore eller noget helt andet. Det 
kan også være ved at tage en påbygning på den uddannelse du har i forvejen, og der 
taler vi om sådan noget som Akademi eller Diplom kurser. 
 

De fleste af disse kurser på akademi-niveau de afholdes om aftenen, men Metal har sammen med flere 
erhvervsakademier lavet en aftale om samarbejde, hvilket betyder at man fremover kan tage en akademi-
uddannelse i Produktionsoptimering og det samme med en Akademi uddannelse i Automation, som dag 
kurser.  
De er som alle akademi uddannelser modul opbygget, hvilket vil sige noget med 6 fag og et afsluttende 
projekt, for at have en komplet akademiuddannelse. 
 
Det fungere i praksis ved at man går på kursus eks. 8 mandage og arbejder de resterende dage i ugen, og 
så har man derefter et enkeltfag på en akademiuddannelse. Det vil sige, at hvis du har ret til min. 4 ugers 
kursus når du går i gang, så kan du fortsætte uddannelsen stort set uden stop, og tage en komplet akademi-
uddannelse på under 3 år, blot ved at du udnytter din ret til selvvalgt uddannelse.  
Husk, denne ret får du kun, hvis du arbejder i en virksomhed der indbetaler til en kompetencefond, 
ved industriens overenskomst som er den der dækker det største område, der er det IKUF, som 
gælder. 
I forbindelse med kurser og uddannelses påbygning, tilbyder afdelingen både at hjælpe med karriereplan 
og ved ledighed, en såkaldt jobstarter samtale.  
Du har jo ret til ved ledighed  op til 6 ugers kursus. 
 
HUSK at afveksling i jobbet og lønniveau, det er ting som ikke kommer af sig selv, men ved udbud og 
efterspørgsel, derfor vil du altid stå stærkest, hvis du husker at opdatere din egen viden. 

Erhvervsfaglige kurser: www.amukurs.dk 
Akademikurser: www.eal.dk 
Industriens Overenskomst IKUF: www.ikuf.dk 
Metals OK med Arbejdsgiverne (tidligere DS håndværk): www.aleu.dk 
Kommunale kompetencefond: www.denkommunalekompetencefond.dk 
Byg oven på din uddannelse: www.bygovenpaa.dk 
E-vejledningen: www.evejledningen.dk (især gode omkring akademi og 
diplom uddannelserne) 
 

 

Scan koden og du kommer 
frem til ansøgningsskemaet 

http://www.amukurs.dk
http://www.eal.dk
http://www.ikuf.dk
file:///C:/Users/kure/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/G3ULH9ZY/www.aleu.dk
http://www.denkommunalekompetencefond.dk
file:///C:/Users/kure/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/G3ULH9ZY/www.bygovenpaa.dk
file:///C:/Users/kure/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/G3ULH9ZY/www.evejledningen.dk%20
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Nyt fra Ungdommen 
Den 23.februar 2017, var der indkaldt til generalforsamling i Metal  
ungdom i Svendborg. 
Ved den lejlighed deltog Jakob, som er vores nye  
ungdomskonsulent i forbundshuset. 
Der blev talt lidt frem og tilbage, og mødet endte med at der blev  
valgt 4 unge mennesker til Ungdomsbestyrelsen: 
Fra Jeros A/S 
Joakim Selchau – Anders Johansen – Emil Jeppesen 
Fra SH-Group  
Benjamin F. Rasmussen 
De første 2 bestyrelsesmøder er allerede afholdt. 
 
 

Go-kart mesterskaberne                                          
Efter generalforsamlingen havde vi det årlige 
Verdensmesterskab på Sydfyn i Go-kart. Vin-
deren blev Joakim Selchau  
nr. 2 blev Benjamin Rasmussen. 
Anders Johansen fik en fornem 3 plads. 

 Joakim var så kæphøj at han mente at han bur-
de havde vundet allerede året før også, så han 
får noget at leve op til i 2018 Mesterskaberne. 
 

Studietur til Polen er arrangeret  
Der har vi 3 lærlinge tilmeldt.  

Hvorledes den tur for-
løber, kommer der lidt 
om i næste udgave. 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
Kommende arrangementer: 
Der er allerede på nuværende tidspunkt aftalt at Metal Ungdom Syd-
fyn skal have stand på Ørbæk markedet, i forbindelse med at Joakim 
fra bestyrelsen og et par af hans venner skal køre Monstertrucks.  
 
Her vil medlemmer af ungdommen også kunne få lavet et hurtigt 
løntjek, ved at medbringe lønseddel.( tilbuddet gælder naturligvis 
også svende hvis de kikker forbi med en lønseddel, men der skal 
man nok lige tage ansættelseskontrakt med også, da der kan være 
mange særregler ved ansættelsen) ligeledes vil man naturligvis kun-
ne blive meldt ind. 

Set fra venstre Benjamin – Joakim - og Anders 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6pbLq6-bPAhUmQpoKHeAyCnoQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.danskmetal.dk%2FNyheder%2Fpressemateriale%2Flogofiler%2FSider%2Fdefault.aspx&bvm=bv.135974163,d.bGs&psig=AFQ
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis0sas-LzTAhXMjSwKHR_5A7UQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.hk.dk%2Faktuelt%2Fnyheder%2F2014%2F11%2F17%2Fto-uger-med-loentjek-paa-dagsordenen&psig=AFQjCNFaaLvJTmQkvbc5a


10 

 

Faglige sager fortsat: 
 
 

Glamsbjerg Maskincenter - LG
– sag. 

For medlem der var ansat, har vi 
været ham behjælpelig med at få 

sit tilgodehavende, fra firmaet der 
var gået konkurs, i form af mang-
lende løn, - opsigelse og ferie-

penge m.v. med i alt kr. 
80.0003,94. 
 
C.A. Larsen Automobiler A/S  
Medlemmet har modtaget medde-
lelse om, at han ikke kan holde 
sin planlagte ferie i uge 42, idet 
hans kollega er syg. 
Firmaet vil også udskyde hans 
skoleperiode !,  kan de det spør-
ger medlemmets kæreste? 
Vi ringer tilbage til hans kæreste  
og forklarer, at i henhold til ferie-
lovens § 15 stk. 3 kan virksomhe-
den ændre restferien helt op til 
feriens afholdelse. 
 
Med hensyn til flytning af skole-
ophold kan virksomheden også 
gøre dette, hvis det er i virksom-
hedens tarv, men medlemmet kan 
selvfølgeligt argumentere over 
for virksomheden, det uheldige i 
at flytte skoleopholdet, da han så 
kommer på et andet hold. 
Han er jo i forvejen langt hjem-
mefra,  idet Silkeborg er lands-
skole for karosseriteknikerne. 
Hvis det giver yderligere proble-
mer vender medlemmet tilbage til 
afdelingen. 
 
 
Medeq A/S-konkurs. 
LG sag er nu afsluttet. 

Udbetalt brutto kr. 135.812,95 i mang-
lende løn, feriepenge opsigelse 
m.v. 
 
Selskabet af 8. juni 2016  - 
konkurs. 
LG sag afsluttet. 

Udbetalt brutto kr. 54.377,72 i mang-
lende løn, feriepenge opsigelse 
m.v. 
 

 Dagpengenes dispositionsdato holder flyttedag. 

Du får dagpenge og efterløn udbetalt en gang om 
måneden fra 1. juli 2017. 

 
 
 

Juli 2017 1. juli 
31. juli 
(indsendes fra 24. 
juli) 

31. juli 

August 1. august 
31. august 
(indsendes fra 24. 
aug.) 

31. august 

Septem-
ber 

1. sep-
tember 

30. september 
(indsendes fra 24. 
sep.) 

30. septem-
ber 

Oktober 
1. okto-
ber 

31. oktober 
(indsendes fra 24. 
okt.) 

31. oktober 

Novem-
ber 

1. no-
vember 

30. november 
(indsendes fra 23. 
nov.) 

30. novem-
ber 

December 
1. de-
cember 

31. december  
(indsendes fra 20. 
dec.) 

29. december 

DP. starter          Periode og kort kan                Udbetaling sidste  
 I hver mdr.         indsendes fra d.                      bank dato i mdr. 

Mobilepay vinder indpas i Dansk Metal 
Vi er blevet  orienteret om at  Dansk Metal`s forhandlinger med Mo-
bilepay og Netcompany er ved at være afsluttet, således at medlem-
mer på en nem og hurtig måde bl.a. kan betale kontingent via Mobile-
pay. 
 

snart 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw0bnXsdLTAhVGkiwKHeZhA3sQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fmobilepay.dk%2Fda-dk%2Fmaterialer%2FPages%2Fmaterialer.aspx&psig=AFQjCNHx4jhQwxEwkJtmt3VZT0HGlW63Ag&ust=14938549
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Faglige sager fortsat: 
 
All NRG Group A/S  
Et medlem ringer omkring sik-
kerheds briller med korrigeret 
styrke. 
Det betaler virksomheden, men 
de vil ikke betale for farveskif-
tende glas. 
Det har han selv betalt 800,- kr. 
for, at få det i brillerne. 
Han er underlagt Vestas sikker-
hedsorganisation, hvor de får ud-
leveret klare solbriller som sik-
kerheds briller - uden styrke. 
Vi måtte derfor fortælle  ham, at 
hvis Vestas har vedtaget på et 
sikkerheds møde, at de kan få 
udleveret solbriller, bør han også 
kunne få det. 
Medlemmet vil undersøge om der 
ligger noget på skrift fra et sik-

kerhedsmøde, 
og vende tilba-

ge. 
 
 
 

 
 
 
 

Spørgsmål til 
lønsatser om-
kring lærlinge 
Vi har i afdelingen 
en del spørgsmål omkring lønsat-
ser til lærlingene. 
På danskmetal.dk  hjemmeside 
findes der under Ungdommen 
det der ”Løngrisen”. 
Når man bruger den, så skal man 
blot have udlære tidspunktet samt 
hvor lang uddannelsen er, så 
kommer der en liste over tids-
punkter og satser. 
Men ellers gælder reglen at 3 
mdr. efter, man er startet og har 
gennemført grundforløbet, da sti-
ger man til sats 2, 
Og den samme skal ske på den 
samme dato for de kommende år. 
Disse satser reguleres hvert år pr. 
1. marts ifølge overenskomsten. 
Så udover at satserne reguleres i 
satserne, reguleres lærlingens løn 
Også pr. 1. marts hvert år.  
 

Fagretligt udvalg: 
 Claus Jørgen Madsen  Afdelingen 
 Hans Christian Schak  Afdelingen 
 Peter Jensen   Kami Staal 
 Heinrich Staal   Jeros  

Uddannelsesudvalget: 
 Freddy Knecht   Afdelingen 
 John B. Jensen   N. Kjær 
 Jørgen Richard Hansen  CC– Jensen 
 Jørn Reisner Hansen  Vestas    

Miljø og Arbejdsskadeudvalget:  
 Marianne Ellehauge   Afdelingen  
 Carsten Pedersen   Valsemøllerne 
 Christian Bonde   Petersen og Sørensen 
 Finn M. Jepsen   Svendborg Brakes 

Organiserings- og Agitationsudvalget:  
 Lilian Jensen    Afdelingen 

 Ole Raun    Heden Maskinforretning 

 Martin Pedersen   Damas 

 Finn Hansen    Ideal 

Offentlig overenskomstområde v./ sekretær 
Marianne Ellehauge 

Manglende regulering i pensionsindbetaling 
Flere virksomheder som har tiltrædelse til KL overenskomster har 
der været problemer med, at de ikke har fået reguleret deres pension 
jf. overenskomsten.  
Der har derfor været dialog med de forskellige virksomheder, hvor-
efter medlemmerne har fået reguleret og efterbetalt pension. 

 
Lønforhandling - Svendborg kommune 
Der har været lønforhandlinger i Svendborg Kommune indenfor 
Metals område håndværkere og It-ansatte. Der var udelukkende af-
sat 0,15 % af lønsummen til de forskellige afdelinger. Dette betyder 

at der har været meget lidt at forhandle om.  
 
Der er dog opnået at enkelte medarbejdere har fået et løft, før skat 

svarende til maks. Kr. 300  før skat om måneden. 
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Faglige sager fortsat: 
Nordic Marine Service A/S 
Et medlem har været i afdelingen  
to gange for at forhøre sig om,  
hvordan han skal forholde sig når 
han vil holde i virksomheden 
Nordic Marine Service A/S. 
Han har været ansat der siden d. 
01.04.2009. 
Han oplyser at der er et rigtigt 
dårligt arbejdsmiljø, han har lige 
nu  en psykisk depression og der-
for har han sygemeldt sig. 
Han skal til sin læge igen, for at 
tale om hvordan han kan komme 
videre. 
Vi aftalte med medlemmet, at nu 
skulle han bare være sygemeldt, 
og så se at komme ovenpå igen. 
Medlemmet vil komme i afdelin-
gen, hvis han skal have hjælp til 
at få en fyreseddel fra virksomhe-
den, men i første omgang vil han 
selv  forsøge at få den.  
Efterfølgende har han fået nyt job 
i et andet lokalt firma. 
 
 
Sunmark Solution Marstal 
Et medlem kontakter afdelingen, 
fordi han er i tvivl om sin ansæt-
telsesaftale fra virksomheden 
Sunmark Solution i Marstal. 
Virksomheden er blevet virksom-
hedsoverdraget til Arcon Soluti-
ons i Skørping. 
I medlemmets ansættelse aftale 
står der, at han skal have en time-
løn på 255 kr. ved arbejde med 
fjernvarme. Dette får han også, 
men er nu blevet overflyttet til 
andet arbejde! 
Virksomheden mener så, at de 
kan sætte ham ned i løn, fordi det 
står i ansættelses aftalen, at han 
ved værkstedsarbejde skal have 
en timeløn på kr. 181,50. 
Vi orientere ham om, at når det er en 
virksomheds overdragelse, så gælder 
aftalen fra den gamle virksomhed, 
og hvis de vil lave om på det, så skal 
han have et brev omkring vilkårs 
ændringen og hvis han ikke vil tage 
imod dem, så kan brevet virke som 
en fyreseddel med det normale opsi-
gelsesvarsel. Medlemmet forholder 
virksomheden vores svar og bliver 
der problemer, så vender medlem-
met tilbage til afdelingen. Virksom-
heden er omfattet af DI /Co– over-
enskomsten. 
 

Firmaet har opsagt 
overenskomsten, og 

hvad nu? 
Virksomheden AM-TEKNIK 
Aps meldte sig i 2012 ud af Ar-
bejdsgiverforeningen ”Arbejds-
giverne”, men dermed er man ik-
ke fr itaget for  overenskomsten. 
Firmaet ophørte med at indbetale 
til kompetence-fonden, og er nu 
efter flere henstillinger blevet 
dømt til med tilbagevirkende 
kraft, at indbetale til kompetence-
fonden. 
 
Man frigør sig ikke som virksom-
hed af en overenskomst, fordi 
man melder sig ud af arbejdsgi-
verforeningen, nej den skal både 
opsiges med 3 måneders varsel til 
en overenskomstperiodes udløb 
og så skal virksomheden faktisk 
konflikte sig ud af den efterføl-
gende. 
 
 
 

 
 
 
 
Sker det ikke, så bliver overens-
komsten ved med at være gælden-
de, men med de aftaler, der var på 
udmeldelses tidspunktet.  
 
Det vil sige at betaling satserne 
for overtid- skiftehold m.m. bliver 
ringere og ringere i forhold til den 
nutidige overenskomst. 
 
Er du i tvivl, så kan du altid kon-
takte afdelingen og få vished, om-
kring den virksomhed du arbejder 
i. 

Faglig afd. Metal Sydfyn 

Svejsning er 
kræftfrem-
kaldende! 
 
Ifølge Kræftens 
Bekæmpelse har en stor gruppe 
forskere fastslået, at svejsning er 
kræftfremkaldende. Personer, der 
på arbejdet udsættes for svejserøg, 
har en markant øget risiko for at 
udvikle lungekræft. 
 
Det slår verdens førende forskere 
fast, efter at de har vurderet den 
nyeste forskning på området. 
 
Konklusionen åbner op for, at 
man måske kan få anerkendt 
lungekræft som en erhvervssyg-
dom og dermed få tilkendt er-
statning.  
Derfor opfordrer Kræftens Be-
kæmpelse alle svejsere med lun-
gekræft til at melde det som ar-
bejdsskade. 
Hidtil har man vurderet, at indån-

ding af svejserøg muligvis var 
kræftfremkaldende, men nu har 
nogle af verdens førende forskere 
kigget på den nyeste dokumentati-
on, og konklusionen er klar:  
 
Svejsning er kræftfremkalden-
de. 
De nye undersøgelser er meget 
mere præcise end de tidligere, for-
di det er lykkedes at sortere risici 
som rygning og asbest fra, så det 
bliver klart, hvor kræftfremkal-
dende selve svejsningen er. 
 
Har du gennem længere tid været 
udsat for svejserøg og fået konsta-
teret lungekræft, opfordrer vi der-
for til, at du får det anmeldt til 
Arbejdsmarkedets Erhvervssik-
ring. Vi er i afdelingen  klar til at 
hjælpe dig med anmeldelsen. 
 
Læs mere på https://www.cancer.dk/
nyheder/forskere-slar-fast-svejsning-
er-kraeftfremkaldende/ 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi81PXT5rzTAhWHECwKHctbC0MQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fdi.dk%2FShop%2FOverenskomster%2FPages%2Foverenskomster.aspx&psig=AFQjCNFN_smnYWvMn48UL46F4hhFURAwGw&ust=1493113292
https://www.cancer.dk/nyheder/forskere-slar-fast-svejsning-er-kraeftfremkaldende/
https://www.cancer.dk/nyheder/forskere-slar-fast-svejsning-er-kraeftfremkaldende/
https://www.cancer.dk/nyheder/forskere-slar-fast-svejsning-er-kraeftfremkaldende/
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Faglige sager fortsat: 
 
R. Skovgaard Produktion v. 
Rasmus Skovgaard   
Et medlem har henvendt sig i af-
delingen for at få oplyst om hans 
rettigheder under sygemelding. 
Han blev sygemeldt den 28. sep-
tember pga. stres og det har han 
meddelt arbejdsgiveren. 
Medlemmet var i tvivl om han 
måtte søge nyt arbejde når han 
var sygemeldt, hvilket han fik 
oplyst at det måtte han godt. 
Han skal have fuld løn de første 9 
uger, og kan først opsiges efter 4 
måneders sygdom med det nor-
male varsel på 56 dage. 
Henvendelse er hermed besvaret 
medlemmet, og det er aftalt at 
han henvender sig på ny, hvis 
han er i tvivl om noget herom. 
Vi betragter sagen som løst. 
 
 
Marstal Værft A/S   
Tillidsmanden har ringet til afde-
lingen omkring forlængelse af 
opsigelse for vores medlemmer, 
som er ansat på Marstal Værft. 
Vi oplyser at der kan ske en for-
længelse af opsigelse - som tom-
melfinger regel 3 gange, når man 
er opsagt. 
I henhold til § 38 stk. 6 kan fyre-
seddel tilbagetrækkes og forlæn-
ges, men der skal bare laves en 
ny fyreseddel med det gamle op-
sigelsesvarsel der er gældende. 
Man kan også afslå at tage imod 
en forlængelse, og så er fyresed-
len gældende, men tager man 
imod en forlængelse, så skal man 
have udbetalt fratrædelse godt-
gørelse m.m. på den sidste løn-
seddel.  
 
 
Egebjerg Maskinforretning-  
tilpasningsforhandlinger. 
Som en konsekvens af, at firmaet 
har indmeldt sig i Arbejdsgiver-
foreningen, har der været afholdt 
et møde, hvor man har forhandlet 
lokale aftaler ind i den kommen-

de overenskomst. 
 

Husk som ledig at kontrollere din 
”Min postkasse på Dansk Metal” 
hver dag!! 
 
METAL A- KASSE SENDER BREVE ELEKTRONISK.  
Siden 1. november sender a-kassen ikke længere papirbreve. Det er med 
andre ord lige så vigtigt at tjekke sin elektroniske postkasse i Dansk Metal, 
som det er at tjekke sin papir-postkasse i opgangen eller i indkørslen.  
 
Et brev som elektronisk meddelelse har samme juridiske rets-
virkning som et papirbrev. 
 
Omlægningen gælder for alle nuværende og kommende medlemmer 
af Metal a-kasse. Den første påmindelse om kontingentrestancer vil 
også blive sendt som papirbrev.  
Samtidig udbygger a-kassen den digitale service pr. mail. Det kan 
være påmindelser om ting, vi allerede har orienteret om. Det kan væ-
re tilbud om møder eller påmindelse om obligatoriske møder, du alle-
rede er indkaldt til - eller noget helt tredje, der kan være nyttigt for 
dig, at være opmærksom på. Det er derfor en rigtig god idé, at du sør-
ger for, at vi har dit mobilnummer og en e-mailadresse, som virker, 
og som du tjekker jævnligt.  

 

Har du husket - sidste nyt!  
Har du husket at være inde på www.danskmetal.dk og logge ind med 
din NemID? 
 Det viste sig ved Ok afstemningen, 

at vi havde en del medlemmer, 
hvor der enten manglede telefon-
nummer og mail, eller oplysnin-
gerne var forældet.  

Derfor er der enkelte medlemmer som 
kun har modtaget et brev, med en stem-
meseddel.  
Hvor andre både har fået mail og SMS’-
er. 
  En anden oplysning, som det er vigtigt at opdatere i systemet, 

 det er hvor du er ansat.  
 Der er en del medlemmer, som har skiftet arbejde til anden 
 virksomhed, end den vi har registreret, fordi det ikke er blevet 
 opdateret.  
Det betyder at hvis du ringer til afdelingen, og har et spørgsmål, ja så 
kan du teoretisk set risikere at få en forkert oplysning, da vi jo kikker 
efter hvilken overenskomst der er gældende der, hvor vi har dig ståen-
de som ansat.  
Den oplysning kan vi kun få enten af dig, eller hvis der er tillidsre-
præsentant der hvor du er ansat. 

Så få bedst mulig service og hjælp, husk at opdatere 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fhelsingornetavis.dk%2Fpage%2F5%2F&bvm=bv.121099550,d.bGg&psig=AFQjCNEJQaaVhS_hj34DIkEr80Z1fgIkKQ&ust=1462401611121482
http://www.danskmetal.dk
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiutPa288bTAhVLCCwKHe-FCHQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Ffolkekirkeinfo.dk%2Fblog%2Ftrello-com-vaerktoej-til-overblik%2F&psig=AFQjCNHWtxwtXkdi8IDX4HORpbj8rLTpew&ust=149346
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Faglige sager fortsat: 
 

Marstal Værft  
Tillidsmanden henvender sig i 
afdelingen med spørgsmål om en 
kollegas afskedigelse. 
Virksomheden mener ikke denne  
har nogen opsigelse, da han ikke 
har været ansat i et halvt år end-
nu. Vi er ikke enig heri og mener 
denne opfattelse er forkert. 
Det pågældende medlem  har væ-
ret ansat af flere omgange, inden 
for de sidste 9 mdr., og når det 
lægges sammen, så bliver det 
over et halvt år. 
Derfor skal medlemmet have 14 
dages opsigelse, hvilket vi gør 
driftslederen på Marstal værft 
opmærksom på. 
Efter lidt snak frem og tilbage 
accepter driftlederen, at vores 
medlem får 14 dages opsigelse og 
hermed er sagen løst.  
Værdi kr. 15.447,-  
 
Marstal Værft  - opsigelse af 
tillidsmand.  
Tillidsmanden har henvendt sig i 
afdelingen, idet han havde mod-
taget en fyreseddel fra Marstal 
Værft. 
Vi tager kontakt til Marstal Værft 
og taler med driftslederen herom. 
Her gjorde vi ham opmærksom 
på, at i henhold til overenskom-
stens § 6 stk. 3, skal der indledes 
en fagretlig behandling, inden 
man kan afskedige en tillids-
mand. 
Det ville han lige tænke over, om 
han ville trække afskedigelsen 
tilbage. Han vil give besked i 
morgen tirsdag den 8. november, 
om han fastholder, at der er tvin-
gende årsager til at opsige tillids-
manden. 
Hvis han fastholder sin beslut-
ning overdrager vi sagen til vores 
forbund, og anmoder dem om en 
fagretlig behandling, med kopi til 
driftlederen på Marstal Værft. 
Afventer svaret.  
Sagen blev løst dagen efter og 
tillidsmanden er genansat.  

Overenskomstaftalen for 2017-2020 indeholder 
blandt andet: 
 

 

Uddannelse: Uddannelsesmulighederne 
forbedres markant. Industriansatte med læse- 
og skriveudfordringer løftes uddannelsesmæs-
sigt, ufaglærte løftes til faglærte, og faglærte og 
funktionærer løftes til videregående niveau. 
Tillidsrepræsentanten får en større rolle i for-
bindelse med aftalt uddannelse. 
 

Fritvalgslønkonto: Fritvalgs lønkontoen, 
som er arbejdsgiverbetalt, forhøjes til 2,7 procent i 2017, til 3,4 pro-
cent i 2018 og til 4 procent i 2019.  
 

Seniorer: Seniorer får ret til at købe sig til seniorfridage gennem 
fritvalgs ordningen og pensionsindbetaling, hvilket i alt kan give 32 
dage. 
 

Børnefamilier: Bliver en forælder kaldt hjem på grund af barns 
sygdom, har forælderen fortsat ret til barns første sygedag dagen efter. 
Forældre til børn op til 14 år får mulighed for at købe sig til to børne-
omsorgsdage via fritvalgs ordningen. 
Forældre til børn, der indlægges i åben indlæggelse i hjemmet, får 
samme rettigheder som ved barns indlæggelse. 
Der indføres fuld løn ved 13 uger under forældreorlov. 
 

Pension for funktionærer: Funktionærer sikres pension eller 
betaling svarende til pensionsindbetaling efter det fyldte 65 år. 

Systematisk overarbejde: Med aftalen indføres der mulig-
hed for, at arbejdsgiveren kan varsle overarbejde 1 time pr. dag med 
fuld overarbejdsbetaling (max 5 dage om ugen). Timerne skal afspad-
seres som hele dage inden for 12 måneder. Det systematiske overar-
bejde må dog kun tages i brug, hvis de lokale parter forgæves har 
forsøgt at aftale varierende ugentlig arbejdstid.  
Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid må ikke overstige 37 timer 
pr. uge set over 12 måneder som følge af denne type overarbejde.  

Vikarer: Bedre muligheder for at overføre anciennitet for vikarer: 
vikarbureau til rekvirentvirksomhed, rekvirentvirksomhed til vikarbu-
reau, og mellem vikarbureauer hvis der fortsat arbejdes i samme re-
kvirentvirksomhed. 
Tillidsrepræsentanten får bedre mulighed for at få hurtig afklaring på 
om der er tale om vikararbejde eller entreprisearbejde. 
 

Satser: Mindstebetalingen, der i dag udgør 113,65 kr. forhøjes pr. 
1. marts med to kroner i hvert af overenskomstårene. 
Genetillæg forhøjes med 1,6 procent pr. 1. marts 2017, med 1,6 pro-
cent pr. 1. marts 2018 og 1,6 pr. pr. 1. marts 2019. 
Lærlinge- og elevsatser forhøjes med gennemsnitlig 1,7 procent pr. 1. 
marts i både 2017, 2018 og 2019. 
Specialdelen i overenskomsten bliver forhøjet med 1,6 procent pr. år  
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Nyt fra a– kassen! 

Nye dagpengeregler fra den 
1. juli 2017 
Anden del af det nye dagpengesystem træder i 
kraft den 1. juli 2017. Vi forklarer her om de 
største ændringer. 

Forbrug af dagpenge i timer og ny ud-
betalingsmodel 
Du vil fremover forbruge dine dagpenge i timer i 
stedet for uger. Det betyder, at du får ret til dagpen-
ge i 3.848 timer, som du skal forbruge inden for en 
periode på 3 år, når du er fuldtidsforsikret og har 
optjent ret til dagpenge. Er du deltidsforsikret, får 
du ret til dagpenge i 3.120 timer inden for en perio-
de på 3 år. 
Herudover vil du fremover få udbetalt dine dagpen-
ge for 1 måned af gangen i modsætning til i dag, 
hvor vi udbetaler for enten 4 eller 5 uger. Er du 
fuldtidsforsikret, får du udbetalt dagpenge for op til 
160,33 timer i måneden, mens du som deltidsforsik-
ret får op til 130 timer i måneden. 

Nye regler for beregning af sats 
Dagpengesatsen bliver ændret fra en timesats til en 
månedssats. Her vil hovedreglen blive, at din dag-
pengesats vil blive beregnet med udgangspunkt i din 
indtægt fra de samlet set bedste 12 måneder ud af de 
sidste 24 måneder, inden du blev ledig. 
Har du ikke 12 måneder med indtægt, kan dagpen-
gesatsen blive beregnet på alle måneder med ind-
tægt inden for de sidste 24 måneder. Og er der slet 
ikke nogen måneder med indtægt i den periode, kan 
satsen beregnes på alle måneder med indtægt inden 
for de seneste 36 måneder, inden du blev ledig. 

Reglerne om overskydende timer op-
hæves - ingen afspadsering! 
Da udbetalingen af dagpenge fremover vil ske for 1 
måned af gangen, har man valgt at ophæve reglerne 
om overskydende timer.  
 
 
 

Beskæftigelseskonto 
Når du får ret til dagpenge, får du oprettet en be-
skæftigelseskonto, hvorpå der registreres løntimer, 
du har haft efter, at du har fået ret til dagpenge. Ti-
merne på beskæftigelseskontoen kan du bruge til at 
forlænge din ret til dagpenge. 

Dagpengeret skal i nogle tilfælde op-
tjenes i indkomst 
Du skal optjene ret til dagpenge på baggrund af din 
indkomst i stedet for arbejdstimer, hvis du ikke tidli-
gere har fået dagpenge. Har du tidligere haft ret til 
dagpenge men opbrugt denne ret, og er der ikke re-
gistreret timer på din beskæftigelseskonto, skal du 
også optjene ret til dagpenge på bagrund af din ind-
komst. 
Som fuldtidsforsikret skal du have indberettet 
mindst 218.616 kr. (2016-niveau) for at få ret til 
dagpenge. Der kan dog højst medregnes 18.218 kr. 
pr. måned (2016-niveau). 
Er du deltidsforsikret, skal du have indberettet 
mindst 145.740 kr. (2016-niveau) for at få ret til 
dagpenge. Her kan der dog højst medregnes 12.145 
kr. pr. måned (2016-niveau). Det betyder altså, at 
der som minimum skal 12 måneders beskæftigelse 
til for at få ret til dagpenge. 

Karens til fuldt ledige 
Hver 4. måned kan du blive pålagt 1 dags karens. 
Du bliver pålagt karens, hvis du som ledig ikke har 
fået indberettet mere end 148 løntimer som fuldtids-
forsikret eller 97 løntimer som deltidsforsikret inden 
for de sidste 4 måneder. 
Karensen vil blive fradraget i det dagpengebeløb, du 
har ret til at få udbetalt efter, at arbejde, ferie osv. er 
fradraget. 

Din ret til dagpenge kan afkortes 
Du vil få afkortet perioden med ret til dagpenge, 
hvis du har modtaget dagpenge i lang tid. Det bety-
der, at du vil få afkortet din dagpengeret med 1 må-
ned, hvis du sammenlagt har modtaget dagpenge i 4 
år inden for en periode på 8 år. 

Fra 1. juli 2017 beregner vi sats ud fra 
dine 12 måneder med højest indtægt  
Fremover skal vi beregne din dagpengesats som et 
gennemsnit af din løn i de 12 måneder, hvor du har 
haft den højeste indtægt, inden for de seneste 24 
måneder. Din sats bliver dermed beregnet på et 
grundlag, der afspejler din gennemsnitlige indtægt 
over en længere periode. Har du haft måneder med 
merarbejde, eller har du fået bonus, kan det altså 
hjælpe dig til en højere sats.  

 
Maksimal månedssats  
Din dagpengesats udgør fortsat maksimalt 90 % af 
din tidligere indkomst – der er et loft over, hvor høj 
satsen kan være. Det kalder vi en maksimumssats. 
Da vi også går over til at udbetale dagpenge i hele 
måneder, er det fremover en månedssats, vi skal be-
regne. Den maksimale månedssats i 2017 udgør 
18.395 kr., hvis du er fuldtidsforsikret. 12.263 kr. 
pr. måned, hvis du er deltidsforsikret.  
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Faglige sager fortsat:  
Asylcenter Holmegård - 
Langeland. 
Et medlem ansat på asylcenteret 
kontakter afdelingen, idet han var 
i tvivl om, hvordan han var stillet 
i forhold til sin arbejdsplads. 
Han var ansat på Tullebølle asyl 
flygtninge center, hvor han har 
været fast nattevagt - ansat efter 
SL´s overenskomst. 
Medlemmet har haft 3 mdr. bar-
sels orlov, hvorefter hans første 
arbejdsdag er 1. november. 
Centeret er lukket ned og de an-
satte har fået at vide, at de bliver 
flyttet til andet arbejde i opsigel-
ses perioden, men de har ikke 
modtaget nogen opsigelse endnu. 
Afdelingens råd var, at han mø-
der næste dags morgen, og der får 
den information om, hvad kom-
munen har tænkt sig de skal be-
skæftiges med. 
Hvis det ligger langt fra det hidti-
dige arbejdsområde, som de har 
haft, så skal de have vilkårs æn-
dringerne skriftlig. 
Hvis der er tale om opsigelse, 
skal den foreligge skriftligt. 
Det er aftalt at medlemmet hen-
vender sig på ny i afdelingen, 
hvis der opstår problemer herom. 

 
 
Pipeteq System A/S   
Et medlem havde et problem med 
at få udbetalt hans ferie fridage, 
fra sin tidligere arbejdsplads.  
Afdelingen sender brev til virk-
somheden med anmodning om, at 
udbetale pengene.  
Efterfølgende har vi talt med 
virksomhedens 
lønningsbog-
holder om de 4 
manglende fe-
riefridage . 
Det tilgodeha-
vende vil nu 
komme til ud-
betaling med 
næste lønkørsel 
i virksomheden. 
Hermed er sagen afsluttet. Værdi 
kr. 5.357,60 
 

QR kode scanning på din mobil-
telefon. 
Ved brug af et QR scanningsprogram kan du på de 
her nedenstående felter, få hurtig adgang til dels af-
delingens hjemmeside, men også til to praktiske 
hjemmesider til Dansk Metal. 

Metal Sydfyn´s hjemmeside: 
Med denne QR kode finder du hurtigt afde-
lingens nye hjemmeside på Internettet. 

Løn og arbejdsforhold! 
Med denne QR kode finder du hurtigt   
DI/Co– industri overenskomsten. 

Metal digital A– kasse: 
Med denne QR kode finder du hurtigt frem 
til Metal- Digital A– kasse, der vejleder dig 
hvis du skal modtage ydelser fra a– kassen 

ARBEJDSPLADSREGISTERING 
Har du skiftet/fået nyt job inden for det sidste år? 

Eller har vi bare ikke dine oplysninger. 
Har du givet besked til Dansk Metal? 

Send mail eller ring til os - så vi får tjekket om du står korrekt registeret: 
SYDFYN@DANSKMETAL.DK 

TLF. 6221 1099 
Vi er ved at opdatere vores oplysninger om hvilken arbejdspladser i arbej-
der på, desværre kan vi se, at rigtigt mange står forkert registeret – så vi 
håber i vil hjælpe os med at rette op dette. 
Klip og smid talonen i postkassen på Metals kontor i Svendborg, Faaborg, 
Rudkøbing, Ringe eller Ærø 
 

Cpr. 
_________________________________ 
 
Navn. ________________________________ 
 
Arbejdsplads  
navn og adresse: 
________________________________________  
Du må også meget gerne fremsende os en mail,  med de ønskede oplysninger fra 
skemaet  

Din log ind som medlem hos 
Dansk Metal. Med denne QR kode 
kommer du hurtigt ind på din log ind side 

mailto:SYDFYN@DANSKMETAL.DK
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Faglige sager fortsat: 
Lasses Vognmandsfor-
retning  
Den 1. december kontakter vores 
medlem afdelingen, da han var 
sygemeldt fra Lasse's Vogn-
mandsforretning Ørbækvej 70 
5854 Gislev. 
Vognmanden havde bedt om en 
lægerklæring. 
Den havde medlemmet fået ved 
lægen,  hvori der stod at han var 
sygemeldt i de næste 3 uger. 
Lasse's Vognmandsforretning 
havde så sagt til ham, så var han 
fyret. 
Vi forklarede medlemmet, at han 
var nød til at have en skriftligt 
opsigelse, og melde syg på job-
centret.  
Opstår der yderligere problemer 
skal medlemmet ringe på ny. 
Den 8. december.  Medlemmet 
ringer igen omkring hans ansæt-
telse ved Lasse´s Vognmandsfor-
retning, idet medlemmet mundt-
ligt har fået oplyst, at han skulle 
aflevere bilen og tankkortet til 
virksomheden. 
Det gjorde han om fredagen, og 
efterfølgende har han modtaget 
et brev fra Vognmanden, hvori 
han skriver at han betragter vores 
medlem som selv at have sagt sit 
job op.  
Vi anbefaler medlemmet at han 
skal henvende sig på jobcenteret 
for at sygemelde sig der. 
Efterfølgende må medlemmet 
kontakte os påny når det er kla-
ret, og så må vi se om vi kan få 
en fyreseddel fra virksomheden.   
Medlemmet har ringet tilbage for,  
at Jobcenteret overtager hans sy-
gedagpenge udbetaling. 
 
 
LG – Sag  Freeze-
van APS.  

LG sag er nu afsluttet 
og der er i alt udbetalt 
for manglende løn, 
feriepenge opsigelse 
m.v. Kr. 53.907,- 
 

 
 

 

Lærlingebestemmelser-løn 
 
§ 8 Mindstebetaling, stk. 1 

Sats 1 0 - 1 år Kr.   67,80 
Sats 2 1 - 2 år Kr.   76,90 
Sats 3 2 - 3 år Kr.   82,60 
Sats 4 3 - 4 år  Kr.   95,60 
 
Sats 5 over 4 år Kr. 115,60 
 

Tillidsmands og Arbejdsmiljø konfe-
rence til Forbundshuset og Christi-

ansborg. 
I år har afdelingens tillids- og sikkerhedsrep- været invite-
ret på tur til København, hvor de bl.a. besøgte det nye 
Forbundshus. Turen havde følgende program: 
 
Møde med Claus Jensen der fortalte om 
det nye forbundshus, ligesom han kort 
fortalte om den aktuelle faglige situati-
on. 
Efterfølgende var der rundvisning i For-
bundshuset. 
 
Efter frokost besøgte vi Christiansborg hvor folketingsmedlemmer-
ne Karsten Hønge SF, og Jan Johansen SOC, kunne fortælle om 
den politiske dagsorden i folketinget. Der var også mulighed for at 
få besvaret div. politiske spørgsmål. 

 
 

 
 
Afslutningsvis besøgte vi  
Arbejdernes Landsbank´s 
museum,  Vesterbrogade 5  
i København V. 
 
 

Der deltog i alt 26 tillidsrepræsentanter i denne konference. 
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Faglige sager fortsat: 
Christian Egemose - timeløn? 

Nyvalgt TR ringer omkring løn-
forhold.  

Alle på virksomheden  CE har en 
timeløn på kr. 200,- og det mener 
arbejdsgiveren ikke længere han 
har råd til at betale, for alle medar-
bejderne. 

Derfor spørger tillidsmanden om 
firmaet kan sætte medarbejderne 
ned i løn, uden han fyrer de med-
arbejdere det drejer sig om.  

Vi forklarer tillidsmanden at der er 
2 muligheder. Give de medarbej-
dere det drejer sig om et brev med 
vilkårsændringer, som de så har 8 
dage til acceptere eller de kan be-
tragte sig som opsagt med en ordi-
nær fyreseddel, men virksomhe-
den skal så bare være opmærksom 
på § 38 stk. 4 omkring generhver-
velse af anciennitet. Jesper vender 
tilbage hvis der opstår yderligere 
spørgsmål omkring lønnen. 

 

Fejlagtig raskmelding fra 
Svendborg kommune. 
Tillidsmanden er behjælpe-
lig! 
En tillidsmand ringer om sin kol-
lega  der er sygemeldt pga. kræft. 
Arbejdsgiverperioden med  
sygeløn er ophørt og virksomhe-
den har meddelt kommunen, at 
medarbejderen stadig er syge-
meldt. 

Medlemmet har fået et brev fra 
Metals A-.kasse, at de har fået en 
melding fra Kommunen om, at 
medlemmet er raskmeldt, hvilket 
jo ikke korrekt. 

Tillidsmanden henvender sig til 
kommunen for at få fejlen rettet, 
og efterfølgende kontakter kolle-
gaens kone, for at fortælle om 
sammenhængen. 

Det er aftalt at hvis der opstår 
yderligere problemer, vender til-
lidsmanden tilbage  til  afdelingen 
i sagen. 

 

 

 HUSK - når du tager arbejde i Norge  
Du skal udmeldes af Dansk a-kasse, når du 
er sikker på du er omfattet af Norsk forsik-
ring.  
Du skal have en blanket fra os som du skal 
udfylde i forbindelse med udmeldelsen, så 
det bliver korrekt og du ikke mister din an-
ciennitet og evt. dagpengeret.  

 

 

 

 

 

HUSK – når du bliver op-
sagt fra dit arbejde i Norge.  

Du skal være opmærksom på, at når du 
ophører med arbejde / forsikring i Nor-
ge, har du en frist på 8 uger til at ind-
melde dig i dansk A-kasse for at kunne 
medtage din anciennitet til dansk A-
kasse.  
Har du ikke været A-kasse forsikret i 
Danmark indenfor de sidste 5 år når du 
vender hjem fra arbejde / forsikring i 
andet EØS land, er der særlige regler 
som du skal være opmærksom på.  

 
Når du rejser hjem fra Norge og igen indmeldes i dansk A-kasse, skal 
der søges dokumentation på dine forsikringsperioder i Norge. Metal A
-kasse søger på dine vegne, men før vi kan søge skal du indsende føl-
gende dokumentation.  

NAV blanket 04-02.05 (udfyldes af dig selv)  

NAV blanket 04-02.03 (udfyldes af arbejdsgiverne, som du har 
 haft i perioden)  

Lønsedlerne fra arbejdsforholdene.  

Lønn- og trekkopgave fra gamle skatteår (årsopgørelse fra ar-
 bejdsgiver)  

Ansættelsesaftaler  

 

Du kan med fordel gemme dine lønsedler. De dokumenterer din 
forsikringsperiode i Norge samt dine løntimer til evt. ledighed i 

Danmark. Dokumentation på A-kasse forsikring, er i Norge obli-

gatorisk indbetaling via arbejdsgiver. (Er du i tvivl, spørg din ar-
bejdsgiver). 

Skat ved arbejde i Norge 
Danskere der arbejder i Norge skal som ud-
gangspunkt betale skat i det land, som de-
res arbejdsgiver befinder sig i, d.v.s. hvis ar-
bejdsgiveren er norsk, skal der betales skat i Norge og hvis arbejdsgi-
veren er dansk, skal der betales skat i Danmark – men der er undta-
gelser. 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrrvyzqNLTAhXF2CwKHerAD_YQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.idag.dk%2Farticle%2Fview%2F224004%2Ffaerre_danske_handvaerkere_tager_til_norge&psig=AFQjCNG1POJmiRvHqOABfWSh
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjoqd_dqdLTAhXCDiwKHQ9NCnIQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fclipartfest.com%2Fcategories%2Fview%2F5f088eed3edca23798d4cd3b794c6007958730e7%2Fhave-a-safe-flight-clipart.html
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Betalingssatser i industriens overenskomster pr. 1. marts 2017 
 
 

De nye satser træder i kraft fra begyndelsen af den 
lønningsperiode, hvor den 1. marts 2017 indgår. 
Hvor andet ikke fremgår betales satsen pr. time. 

 
Industriens Overenskomst Pr. 1. marts 2017 

§ 13, stk. 5, Varsling af overarbejde: 
Manglende varsel til overarbejde kr./pr. gang    Kr. 100,25 
 
§ 13, stk. 7, Betalingssatser: 
1. 
Første og anden klokketime efter normal arbejdstid   Kr.   39,25 
Tredje og fjerde klokketime efter normal arbejdstid   Kr.   62,75 
Femte klokketime og derefter indtil den normale 
arbejdstids begyndelse       Kr. 117,35 
 
Overarbejde forud for normal arbejdstid, således at der arbejdes  
ind i den normale arbejdstid, såvel ved dagarbejde som ved  
forskudte  hold, når overarbejdet ligger inden for tidsrummet  
fra kl. 6 til kl. 18        Kr.   39,25 
 
Overarbejde forud for normal arbejdstid, når overarbejdet ligger  
inden for tidsrummet fra kl. 18 til kl. 6     Kr. 117,35 
 
2. 
Arbejde på en i forvejen tilsikret hel hverdagsfridag: 
Timer mellem kl. 6 og kl. 18      Kr.   62,75 
Timer mellem kl. 18 og kl. 6      Kr. 117,35 
 
3. 
For arbejde på søn- og helligdage betales følgende tillæg: 
Fra den normale daglige arbejdstids begyndelse og indtil kl. 12  Kr.   78,20 
Fra kl. 12 og til den normale arbejdstids begyndelse   Kr. 117,35 
Søndag morgen forud for den normale arbejdstids begyndelse  Kr. 117,35 
 
4. 
Tilsiges en medarbejder til arbejde i spisepausen, og denne derved  
udskydes ud over ½ time, betales der pr. gang herfor   Kr.   27,80 
 

§ 22, stk. 1, Mindstebetalingssatser for timelønnede 
Fra den 1. marts 2017 forhøjes mindstebetalingen til 
Voksne medarbejdere       Kr. 115,65 
Medarbejdere under 18 år       Kr.   66,60 
 

§ 25, stk. 1   Fritvalgs Lønkonto            2,7 % 
 

Bilag 7 - Listepriser for værnefodtøj: 
Listepriser pr. 1. marts 2017: 
I Træsko         Kr. 490,00 
II Sko         Kr. 777,00 
III Støvler         Kr. 911,00 
 
 

ALLE satsreguleringer kan findes på Metal Sydfyns hjemmeside! 
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Faglige sager fortsat: 
Ventherm A/S - lærling af-
skediget.  
Medlem ansat hos Ventherm 
kontakter afdelingen, da han har 
fået en SMS fra virksomheden, at 
han er fyret fra sin læreplads. 
Medlemmet møder alligevel på 
arbejde den følgende dag, men 
får at vide, at han godt kan gå 
hjem da han er fyret. 
Afdelingen taler med medlemmet 
og forklarer ham, at virksomhe-
den ikke kan fyre ham, men de 
kan ophæve uddannelsesaftalen 
inden for en prøvetid på 3 mdr.  
Medlemmet har været i lære in-
denfor denne prøveperiode så,  
fyringen er inden for prøvetiden! 
Virksomheden skal betale løn til 
de får ophævet uddannelsesafta-
len.  
Medlemmet/lærlingen skal nu 
henvende sig til Teknisk Skole 
for at blive optaget som Skole 
praktikant. 
Det er nu sket og medlemmet be-
gynder på skolen når virksomhe-
den har ophævet uddannelsesafta-
len. 
Hermed sluttede sagen. 
 

Har du sikret den rigtige? 
De fleste medlemmer er omfattet af en 
pensionsordning, i den forbindelse der 
kan man tegne en begunstigelseserklæ-
ring. 
En begunstigelseserklæring, der eks. 
kan tilgodese ens partnere ved døds-
fald. 
Noget der desværre er en del som glem-
mer, det er at få opdateret navnet i sådan en erklæring hvis man skifter 
partner. Erklæringen kan for den sags skyld være 10 år gammel, eller 
mere, og man har måske skiftet partner op til flere gange. 
Det kan dreje sig om rigtig mange penge, hvis der er indbetalt på så-
dan en ordning i over 25 år. 
Det er jo ikke så heldigt, hvis det pludselig er en eks. eks. eks. kæreste 
der overtager hus og hjem, hvis man for længst er ude af det forhold. 
 
 
 

Som noget nyt får medlemmer af LO-forbund nu mu-
lighed for at oprette juridiske dokumenter på den nye 
online platform TestaViva.  
 

Særlige fordele for dig som medlem af Dansk Metal 
TestaViva er en online platform, i samarbejde med Arbejdernes 
Landsbank, hvor du kan oprette juridiske dokumenter fx et gyldigt 
testamente, en ægtepagt, en samejekontrakt og andre vigtige doku-
menter nemt og helt gratis.  
Alt bøvlet er fjernet for at gøre det så enkelt som overhovedet muligt 
for alle at oprette og gemme juridiske dokumenter digitalt og sikkert.  
I 90 % af tilfældene vil du kunne klare det hele selv via testaviva.dk, 
men har du behov for hjælp, eller hvis du har spørgsmål, kan du som 
medlem i Dansk Metal få op til fem timers juridisk rådgivning - helt 
gratis hos TestaViva og Arbejdernes Landsbank.  
 

Del din formue og værdier – helt gratis  
Tjek din Livsscore og se hvordan du juridisk er stillet ift. andre i sam-
me livssituation  
Opret testamente, ægtepagt mv. – nemt, sikkert og helt gratis  
Livsguiden giver dig løbende personlige råd, der kan forbedre din si-
tuation 
Det hele foregår digitalt, og dokumenter underskrives og sikres med 
NemID. 
5 timers gratis juridisk rådgivning som kunde i Arbejdernes Lands-
bank eller medlem af et LO-forbund. 
 

Scan koden og du kommer ind på web– siden. 

ALKA bilforsikring 
At vælge bilforsikring kan virke lige 
så svært som at vælge bil. Men med 
Alkas bilforsikring behøver du ikke 
kigge så langt.  
Her får du en bilforsikring, der pas-
ser til dit behov. Prisen fylder ofte 
meget i valget af bilforsikring. Un-
dersøgelser viser, at 7 ud af 10 kan 
få en billigere bilforsikring hos Alka, 
sammenlignet med andre forsik-
ringsselskaber.  
En billig bilforsikring er noget, der 
kan mærkes i budgettet 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJk5KyntLTAhVHlCwKHep1C5MQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fqrbesaz.ir%2F&psig=AFQjCNGXGhVwzgLde60D_uYd7vqGCjn7tA&ust=1493849804415581
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Metals efterløn & pensionistklub i Svendborg. 
Her lidt om Metals efterløn & pensionistklub. Vores medlemstal på nuværende er 68, så der er plads til fle-
re. Første mandag i måneden, dog ikke i juli måned, mødes vi i Metals lokaler på første sal kl. 10.00 - 
11.00, og her er interesserede velkommen til en evt. snak om medlemskab. Årlig kontingent er 600,00 kr.   
I løbet af året afholder vi fester, banko, besøg, busture m.m.  Vores arrangementer kan du følge på klub-
bens hjemmeside.              
Klubformand  Erik Myrebjerg Hansen    30360162   

Mail: ke.myrebjerg@youmail.dk                                                                                

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Metal efterløns & pensionistklub i Faaborg. 
Det kan oplyses at vi pt. er ca. 50 medlemmer i klubben, men der er selvfølgelig plads til flere nye med-
lemmer. 
Vi savner faktisk at få nye pensionister og efterlønsmedlemmer ind i klubben. 
Der er plads til flere, og kontingentet i år 2017 har klubben besluttet er 200 kr.  
I klubben bowler vi hver den første mandag i hver måned kl. 10.00 til 11.00 i Svendborg.  Der er vi pt. 23 
der mødes og har et par hyggelige timer. 
Alle til meldinger skal ske til klubformand Bjarne Nielsen, enten på tlf. 40473282 eller  
mail: bjarneklarskovn@gmail.com  
Hvis du ønsker et medlemskab skal du blot henvende sig til Bjarne Nielsen. 
Der henvises i øvrigt til klubbens egen hjemmeside hvor program m.v. er opdateret. 
 
 
 

Seniorklubben på Ærø - ny klubformand! 

Klubben har valgt ny formand, som er  Laurits J. Andersen. Laurits kan du kon-
takte for evt. medlemskab. 

Du kan få kontakt til Laurits på tlf. 6252 2111/2449 4549 
Mail: llthang@hotmail.com 

Klubben har desværre ikke egen hjemmeside. 
Klubaktiviteter udsendes med post til dens medlemmer. 

 

mailto:bjarneklarskovn@gmail.com
http://chart.apis.google.com/chart?chs=310x210&cht=qr&chl=http://www.metalseniorklubsvendborg.dk/
http://chart.apis.google.com/chart?chs=310x210&cht=qr&chl=http://metalseniorklubfaaborg.123hjemmeside.dk/
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Besøg af næstformand i Dansk Metal Henrik Kjærsgaard. 
Afdelingen havde besøg fra forbundet af forbundets næstformand Henrik Kærsgaard. 
Afdelingen havde aftalt med virksomheden CC. Jensen,  at vi ville fremvise denne virksomhed for Henrik. 
Henrik var meget spørgende til fabrikkens produkter, ligesom hvordan arbejdsforholdene er som ansat i 
virksomheden. 
I rundvisningen deltog selvfølgelig vores tillidsmand Jørgen Richard Hansen samt afdelingsformand Fred-
dy Knecht. 

Metal´s tillidsmand er blevet fejret af sin arbejdsplads, efter  
at have bestridt posten i 30 år. 

 
 

Virksomheden CC. Jensen havde valgt at højtide-
liggøre, at tillidsmanden Jørgen Richard Hansen 
havde bestridt sin post i 30 år, som medarbejdernes 
valgte tillidsmand. Freddy Knecht var af virksom-
heden også indbudt til denne højtidelighed. 

 
Afdelingsformandens synlighed ved deltage på Messer 
 
Jeg synes det er rigtig dejligt og komme ud og møde 
både medlemmer og ikke medlemmer også på forskel-
lige Messer hvor Metal har stande. 
Mulighederne for at tage den diskussion eller for den 
sags skyld, den snak der om hvor vigtigt det er at være 
medlem i en fagforening. 
Hvor vigtigt det er at have en overenskomst, der hvor 
man arbejder og hvad den indebære af muligheder. 
 
Den synlighed synes jeg er meget vigtig og den priori-
tere jeg gerne, når jeg bliver inviteret af forbundet. 
Der kommer også tit arbejdsgivere og spørger til ting, 
som de måske lige er lidt usikker på, og den snak tager 
jeg også gerne, da vi er til for at hjælpe hinanden. 
Så set ud fra mit syns punkt kan vi ikke være for meget 
på banen i form af synlighed, også på denne måde. 
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A– kasse nyt pr. 01.07.2017. 
Fleksibilitet 

 

Tryghed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dagpengesatsen ændres til månedssats i stedet for timesats 
 Din dagpengesats bliver fra 1. juli 2017 beregnet ud fra din indtægt i de samlet set bedste 12 måne-

der inden for de seneste 24 måneder, inden du blev ledig.  

 Har du ikke 12 måneder med indtægt, kan din dagpengesats blive beregnet på alle måneder med ind-
tægt inden for de seneste 24 måneder.  

 Har du ikke haft indtægt inden for de seneste 24 måneder, kan a-kassen vælge at udvide beregnings-
perioden. 

Satser pr. 01. juli 2017           Forsikringsart                                              Sats pr. mdr. 

 

De nye regler giver dig mulighed for at opspare arbejdstimer og forlænge din  
dagpengeperiode med op til 1 års ekstra dagpenge (svarer til 1.924 dagpengetimer). 

 

Allerede nu tæller hver time du arbejder med i din opsparing og giver dig ret til 2 timers  
forlængelse af din dagpengeperiode. Selv småjobs eller job i kortere perioder  vil forbedre din  
dagpengesituation. 

 

Fra 2. januar 2017 kan du efter eget valg bruge dine opsparede timer til at forlænge din  dagpen-
geperiode eller til at genoptjene en ny 2-årig dagpengeperiode. Det er dog kun  muligt, hvis du på  
dette tidspunkt har ret til dagpenge. 

 
Frem til 1. juli 2017 skal du have mindst 9,3 arbejdstimer i alt for at kunne forlænge din dagpenge-
periode. Fra 1. juli 2017 bortfalder dette mindstekrav. 

 

Hver gang du har været ledig i en 4-måneders periode, vil der fra 1. juli 2017 være en karensdag.  
Det er en nedsættelse af dine dagpenge, som svarer til værdien af 1 dags dagpenge. Du undgår en  
karensdag, hvis du arbejder mere end 148 timer inden for 4- måneders perioden. 

 Dagpengeperioden er 2 år med mulighed for forlængelse. 

 

Du kan i højere grad selv påvirke, hvornår dine dagpenge udløber. Det gør du ved at  
tage arbejde, når du kan, og dermed sparer du op til en forlængelse eller en ny  
dagpengeperiode. 

 

Dine dagpenge afregnes fra 1. juli 2017 i timer. Det betyder, at du kun bruger af dine  
dagpenge for de timer, du reelt får udbetalt. Det kan derfor betale sig for dig at arbejde,  
samtidig med at dine dagpenge kan give dig tryghed. 

 
Fra 1. juli 2017 har du op til 1,5 år til at bruge dine optjente dagpenge, efter din 2-årige  
dagpengeperiode er udløbet. Det kan give dig mere tryghed i dit dagpengeforløb. 

 Din a-kasse kan vejlede dig, når du skal beslutte, hvad der er den bedste løsning for dig. 

Dagpenge lønmodtagere Fuldtid 18.403 

 Deltid 12.269 

  Mindstesats  15.090 

 Dimittend fuldtid -med forsørgerpligt 
(82% sats) 

15.090 

  Dimittend deltid - med forsørgerpligt 
(82% sats) 

10.061 

 Dimittend fuldtid - uden forsørgerpligt 
(71,5% sats) 

13.158 

  Dimittend deltid - uden forsørgerpligt 
(71,5% sats) 

  8.772 

https://www.danskmetal.dk/FindSvar/dagpenge/Sider/Dagpengereform-2017.aspx#accordion_item_8
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Den samlede lønstatistik for afdelingen kan du se på vores hjemmeside, hvor 
alle de tilgængelige indkomne lønoplysninger ses. 
 

Hovedbestyrelsen har besluttet at vi i Dansk Metal fremover overgår til halv-
årlige lønstatistikker.  
De kvartalsvise taktreguleringer vil fortsat komme ud pr. kvartal, men ikke den sam-
lede lønstatistik 
 

 
Afsluttede lønforhandlinger pr. 05-05-2017, som er ind-
berettet til afdelingen. Lønreguleringen sker med tilba-
gevirkende kraft fra d. 01. marts 17. 

 
 
 
 

Jeros A/S                    4,14   

C.C.JENSEN A/S                     2,90   
Heden Maskinforretning A/S                     4,00   
Ringe Maskinforretning A/S                     3,00   
Ken A/S                     2,89   

Aluventa                    2,40   
Vejstrup Blik-vvs A/S                     5,00   
Ideal-line A/S                     4,00   + sundhedsforsikring 

Autohuset Kronsbjerg A/S                     2,50   

N. Kjær Bilcentret A/S                     3,00   
Autohuset Vestergaard A/S, lastvogne                     4,25   
SH Group A/S år 2017                    2,50   
SH Group A/S år 2018                    2,50   

Svendborg Motorkompagni A/S                     3,00   
Søby Værft A/S                     5,75   
KAMI JERN ApS                     1,00   

Kami Stål A/S                    1,00   

For både  Kami Jern og Kami Stål er der her og nu, givet en 1 
kr. i lønstigning på grundlønnen, og efterfølgende er det aftalt, 
at de fremover overgår til halvårs regulering i henhold til Dansk 
Metals statistik, med regulering første gang her efter sommer-

ferien. 


