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Niels Høstrup og kolleger på Claus
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12 For dig der vil videre 

Vil du gerne læse videre, men er tanken om at tilbringe
mange år på skolebænken ikke noget for dig? Så bliv tek-
nolog på to år og få gode jobmuligheder og god løn.

26 Rustet fast til reservebænken

I Tyskland lejer stadig flere virksomheder vikarer i stedet for at fastansætte medarbejderne.
Vikarerne er underbetalte og nærmest uden rettigheder. Dansk Metal har besøgt Flensborg,

hvor kun en stærk Metal-fagforening er
med til at forhindre en fuldstændig
nedsmeltning af de tyske lønmodtage-
res arbejdsvilkår.

Indhold

48 Så må vi lave den selv

I foråret blev Limfjordsbroen påsejlet af et finsk containerskib. En polsk underen-
treprenør leverede så dårligt svejsearbejde, at nordjyske svejsere nu skal redde
projektet.  
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Denne sag viser tydeligt, hvor vig-
tigt det er at være medlem af en
fagforening, som også arbejder

politisk, hvis man som tillidsrepræsentant
er interesseret i at have indflydelse på
arbejdspladsens fremtid og ikke bare læne
sig tilbage og lade stå til”.

Tidligere fællestillidsrepræsentant på
Amagerforbrændingen Kim Schrøder.

04 

”

Har du set det lille grønne OK-mærke? I de kommende år vil Metal og en lang
række andre fagforeninger spørge danskerne om de er ok. Det gør vi for at sætte
fokus på overenskomsterne og på, hvor vigtige de er for langt de fleste danskere.
Mange ved nemlig stort set intet om overenskomster – og der er stadig mange,
som slet ikke har en overenskomst.

Det vil vi gerne lave om på. Overenskomster sikrer nemlig ikke blot dig og dine
kolleger konkrete goder som ordentlig løn, pension, ret til barsel, efteruddan-
nelse og ekstra ferie. De giver jer
også klare spilleregler, hvis det
gode samarbejde på arbejdsplad-
sen en dag krakelerer. Og så er
stærke overenskomster et bolværk
mod, at arbejdsgiverne kan skalte
og valte med medarbejderne, som de fx kan i Tyskland. Her er der få overens-
komster, og det betyder, at millioner må arbejde til sultelønninger og andre mil-
lioner blot kan drømme om at skifte fattighjælpen ud med et fast arbejde. Vi vil
ikke have tyske tilstande i Danmark – og det kræver stor opbakning til stærke
overenskomster. 

Du kan læse mere om både OK-kampagnen og forholdene i Tyskland her i Metal
Magasinet. 

I den rigtige retning

I den kommende uge vedtager Folketinget finansloven for næste år. Man kan
sagtens finde hår i suppen – det kan jeg også – men overordnet set synes jeg, at
den skubber Danmark i den rigtige retning. Det allervigtigste er, at vi nu endelig
har en regering, der tager arbejdsløsheden alvorligt – og en regering, som aktivt
vil bruge sin finanslov til at skabe tusindvis af job næste år. Det er, hvad Danmark
har sukket efter længe, og jeg er sikker på, at det vil komme mange af vores
arbejdsløse kolleger til gode. 

Af forbundsformand Claus Jensen

Vi vil ikke have tyske til-
stande i Danmark – og

det kræver stor opbakning til
stærke overenskomster.”

Er du OK?



Amagerforbrændingen skal udvides. Det
besluttede Københavns Borgerrepræsen-
tation i oktober. Dermed er der givet
grønt lys til at brænde mere affald af,
men på et nyt højteknologisk anlæg. 
Det nuværende værk er nedslidt, og et
nyt værk vil være langt bedre for både
klima og miljø.
Investeringen på 4 milliarder kroner i det
nye anlæg Amager Bakke er godt givet
ud. Udvidelsen af værket fastholder
nemlig over 200 arbejdspladser på Ama-
gerforbrændingen og betyder et bedre
arbejdsmiljø for medarbejderne på Ama-
gerforbrændingen. 
Derudover skaber udvidelsen af forbræn-
dingen 4.600 nye job i bygge- og
anlægsfasen og medfører 300 arbejds-
pladser hos Babcock & Vilcox Vølund i

Esbjerg, som skal levere viden, teknologi,
ovn- og kedelsystemer til energianlæg-
get. Projektet passer dermed perfekt ind
i regeringens planer om at kickstarte
økonomien med offentlige anlægsarbej-
der.

Dansk Metal har i flere år kæmpet for at
sikre arbejdspladserne på Amagerfor-
brændingen.

”Vores hårde arbejde har nu båret frugt.
Vi får en ny og tidssvarende Amagerfor-
brænding, vi får masser af job, når vær-
ket skal bygges – og medarbejderne får
ordentlige arbejdsforhold”, siger Dansk
Metals forbundsformand Claus Jensen. 

Uenighed undervejs

Projektet har været under udvikling i
mere end fire år. Alt var klar til at bygnin-
gen af det nye anlæg kunne begynde i
maj 2012, men i januar trak Københavns
Borgerrepræsentation pludselig i nød-
bremsen, da lånegarantien skulle stilles.
Teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal
(SF) ønskede et meget mindre anlæg, da
hun mente, fremtiden for affald er at sor-
tere og genanvende det. Amagerfor-
brændingen brænder affaldet og
omdanner varmen til elektricitet og
fjernvarme.
Men både Metal, Amagerforbrændingen
og Babcock & Vilcox Vølund, som skal

4 Metal Magasinet december 2012

Ildsjæle redder
forbrændingen

”Vores hårde arbejde har
nu båret frugt. Vi får en
ny og tidssvarende Ama-
gerforbrænding”.

”Vi tilbyder den mest mil-
jørigtige løsning, som vil
reducere CO2-udlednin-
gen væsentligt og på sigt
betyde mere grøn energi
og grønne arbejdsplad-
ser”.

Fire års kamp for en udvidelse af Amagerforbrændingen er
slut. I oktober blev projektet en realitet, da Københavns Bor-
gerrepræsentation stemte ja. Metal har i årevis kæmpet for
at få projektet gennemført.



hjælpe med bygningen af det nye
anlæg, pressede på for at sikre, at udvi-
delsen blev en realitet. Rasmus Rasmus-
sen, som er tillidsrepræsentant hos Bab-
cock & Vilcox Vølund, fortæller:
”Mit incitament for at kæmpe for det
nye anlæg var det kæmpe miljømæssige
potentiale, det har. Vi tilbyder den mest
miljørigtige løsning, som vil reducere
CO2-udledningen væsentligt og på sigt
betyde mere grøn energi og grønne
arbejdspladser”. 
Det lykkedes til sidst at overbevise
Københavns Borgerrepræsentation.
”Det er dejligt, der nu er kommet en
afklaring”, siger Kim Schrøder, som er
tidligere fællestillidsrepræsentant på

Amagerforbrændingen og har deltaget
aktivt gennem hele processen.

Vigtigt at arbejde politisk

”Gennem hele forløbet har jeg haft tæt
kontakt med Metal. Især formanden for
Metal Hovedstaden René Nielsen og
Metals politiske afdeling i forbundshuset
har hjulpet mig meget. Jeg har kun ros
til overs for Metal. Denne sag viser tyde-
ligt, hvor vigtigt det er at være medlem
af en fagforening, som også arbejder
politisk, hvis man som tillidsrepræsen-
tant er interesseret i at have indflydelse
på arbejdspladsens fremtid og ikke bare
læne sig tilbage og lade stå til”, siger
Kim Schrøder.

Det første spadestik til Amager Bakke bli-
ver taget i starten af det nye år, og
anlægget forventes at være færdigbyg-
get i løbet af sommeren 2017.

Tekst: Fie Toxverd
Foto: Carsten Snejbjerg

”Gennem hele forløbet
har jeg haft tæt kontakt
med Metal. Især forman-
den for Metal Hovedsta-
den René Nielsen og
Metals politiske afdeling
i forbundshuset”. 
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Tidligere fællestillidsrepræsen-
tant på Amagerforbrændingen
Kim Schrøder har været med 
hele vejen under den fire år 

lange kamp for en udvidelse af
Amagerforbrændingen.
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Haderslev 159,68
Sønderborg 161,44
Vojens 162,78
Brønderslev 162,88
Himmerland 162,96
Lolland Falster 164,30
Storstrøm 165,16
Sønderjylland 165,20
Bornholm 167,21
Grenå 169,15
Nordvestjylland 169,91
Thy-Mors 170,67
Sydfyn 170,96
Midt Skive/Viborg 171,99
Sydøstsjælland 172,45
Skjern/Ringkøbing 172,93
Sæby 173,63
Odense 173,96
Bjerringbro Silkeborg 174,65
Horsens 174,70
Randers 175,36
Herning 176,09
Grindsted 176,11
Vejle 176,20
Nordvest Sjælland 176,42
Skanderborg-Odder 176,73
Vendsyssel 176,77
Lillebælt 177,88
Aalborg 178,47
Vest 179,17

Landsgennemsnit 180,11
Varde 183,14
Kolding-Vejen 183,36
Nordsjælland 184,10
Midtsjælland 184,92
Århus 187,90
Roskilde 188,25
Kalundborg 190,97

Hovedstaden 
- Industri & Byg 198,40
- Transportsekr. 200,14
- Det Offentlige Sekr. 205,44
- Teknologi & Kommu. 205,91
Kbh.afd. 16 224,00

Indberettet for
(antal medlemmer) 45.495

( + 380)

Den seneste lønstatistik kan du altid
finde på danskmetal.dk

LØN

Krav til statslige overenskomster klar
Tryghed og uddannelse er centrale krav til arbejdsgiverne, når overenskomstfor-
handlingerne for de statsansatte metalmedlemmer går i gang efter nytår. 
Det står klart efter et repræsentantskabsmøde i Offentligt Ansattes Organisation
(OAO), der har udtaget en række krav:

”De statsansatte oplever et massivt pres gennem udlicitering, konkurrenceudsæt-
telse, besparelser og krav om omstilling. Derfor vil vi gerne have forbedret tryghe-
den for de ansatte både på kort og lang sigt, og vi har tre hovedkrav: Kompeten-
ceudvikling gennem hele arbejdslivet, tryghed i forbindelse med opsigelser og tryg-
hed i forbindelse med større omstillinger”, siger Keld Bækkelund Hansen, der er
leder af Metals forhandlingssekretariat og Metals repræsentant i OAO.

”Derudover stiller vi naturligvis krav om generelle lønstigninger. Vi vil også forsøge
at få en aftale, der sikrer balancen mellem ordinært og ekstraordinært ansatte på
den enkelte arbejdsplads, så overenskomsten ikke udvandes med tilskudsjob.
Derudover vil vi arbejde på, at vores statsansatte medlemmer får samme mulighed
som vores privatansatte medlemmer på overenskomster, så seniorer får mulighed
for at købe frihed ved brug af pensionsbidraget”.

Alle OAO’s krav til overenskomstforhandlingerne vil indgå i den videre behandling
med henblik på, at forhandlingsfællesskabet i CFU udtager de fælles overenskomstkrav. 

Hvem er hvem på den statslige overenskomst?

De to parter, der forhandler den statslige overenskomst, er på arbejdsgi-
versiden finansministeren – i skikkelse af Moderniseringsstyrelsen, og på
lønmodtagersiden CFU – Centralorganisationernes Fællesudvalg.
CFU består af de tre centralorganisationer:
OAO (Offentligt Ansattes Organisation) som stort set er LO på det stats-
lige arbejdsmarked
SKAF som er et forhandlingsfællesskab bestående af tjenestemandsorga-
nisationen CO10 og Lærernes Centralorganisation
AC der er Akademikernes Centralorganisation.

Arbejderkooperationen skriver historie
FN har udnævnt 2012 til internationalt koopera-
tivt år. I den anledning har historiker ved Arbej-
dermuseet Henning Grelle skrevet den første
samlede historie om den kooperative bevæ-
gelse, der startede i 1850’erne i Danmark.
Bogen beskriver de internationale ideer, der lå
til grund for at etablere kooperative forbrugs-
foreninger og produktionsvirksomheder i
Danmark.

Det kooperative  alternativ
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Metallærling modtager pris
Den nyuddannede klejnsmed Mikkel Alexander Rasmussen har
modtaget Metalindustriens Lærlingepris 2012. Prisen blev uddelt
af Børne- og Undervisningsminister Christine Antorini i september.
Mikkel Alexander Rasmussen er uddannet hos HSM Industri i
 Grenaa, og i virksomhedens indstilling står der bl.a., at Mikkel er
rigtig dygtig til smedearbejdet på værkstedet og montagepladser.
Prisen er stiftet af Dansk Metal sammen med DS Håndværk &
Industri og Dansk Industri.  Den uddeles hvert år af Metalindustri-
ens Uddannelsesudvalg til de 25 bedste lærlinge i Danmark. 

Metal Magasinet i 2013
Metal Magasinet udkommer også
fire gange til næste år, nemlig:

7. februar
25. april

29. august
21. november

Ny formand for
Metal Sydøstsjælland

I oktober fik Metal Sydøstsjælland ny formand. Det er 44-
årige Jørgen Stensgaard Madsen, og han afløser Steffen
Hansen, som blev valgt til forbundssekretær ved Metal-kon-
gressen i september.
Jørgen Stensgaard Madsen er udlært smed i 1989 på Defor,
der lå på Kvægtorvet og var en udløber af DFJ, De Forenede
Jernstøberier. Han blev i 2004 valgt som tillidsrepræsentant
og kom i bestyrelsen hos den lokale afdeling af Dansk
Metal. I 2011 blev han valgt som næstformand i Dansk
Metal Sydøstsjælland, og i oktober overtog han så for-
mandsposten.

Det er lykkedes Dansk Metal at indgå en
god aftale for de medlemmer, som for år
tilbage blev syge af kviksølvforgiftning
som følge af deres arbejde på Grindsted-
værket. Det er den senere ejer Dupont,
der er gået med til en ekstra kompensa-
tion til de Metalmedlemmer, der har fået
anerkendt deres sygdomme i Arbejdsska-
destyrelsen.
75-årige Børge Rasmus Hansen har som
den første fået glæde af den ekstra kom-
pensation. Han blev så syg af arbejdet på
Grindstedværket, at han har været invali-
depensionist siden 1985.
”Jeg er glad for, at Dupont er gået med til
den aftale, og at det nu er overstået”,
siger Børge Rasmus Hansen, som dog
samtidig beklager, at så mange gamle kol-
leger er blevet syge af arbejdet og ikke alle
har fået anerkendt deres sygdom som en
arbejdsskade.
22 medlemmer af Dansk Metal har tidli-

gere fået
anmeldt deres
kviksølvsyg-
dom, men kun
tre af disse har
fået anerkendt
deres syg-
domme i
Arbejdsskade-
styrelsen.
Ifølge souschef
i Dansk Metals
arbejdsmiljø-
sekretariat
Peter Poulsen
har det krævet
en stor indsats at medvirke til, at sagerne
blev behandlet ordentligt i Arbejdsskade-
styrelsen og hos Dupont:
”I bund og grund kunne Dupont have
valgt at trække sagen i langdrag, men det
er lykkedes os sammen med 3F at finde en

løsning, som både vi, 3F og Dupont er
godt tilfredse med. Sådan en kompensa-
tion er ikke noget, det offentlige sikrer
folk, men kun noget, som rigtige fagfor-
eninger forhandler sig til med arbejdsgive-
ren”, siger Peter Poulsen.

330.000 kr. ekstra til Metalmedlem
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Ny formand for Metal Lillebælt
I august fik de 2.200 medlemmer af Metal Lillebælt, som dækker
Fredericia og Middelfart, ny formand. Han hedder Martin Søren-
sen og er 47 år. Martin afløser Jørgen Christoffersen, der har run-
det de 65 år og ikke ønskede at fortsætte i en ny treårig periode.

Martin Sørensen er uddannet smed fra Superfos og har arbejdet
på flere metalarbejdspladser, bl.a. Monberg & Thorsen, som siden
hen blev til Promecon, og hos L & H-Rørbyg. Den nye formand
har været aktiv i Metal Lillebælts bestyrelse i de seneste tre år.  

Ingen lommebog i 2013 

Dansk Metal har valgt at indstille udgivelsen af den lille blå
lommebog/kalender, som derfor ikke laves i en 2013-
udgave. En medlemsanalyse har vist, at efterspørgslen efter
lommebogen ikke står mål med den store udgift, det er at
producere og udsende lommebogen.

Vi har derfor valgt at indstille produktionen af lommebogen.
Vi beklager over for dem, som har været glade for lomme-
bogen.

På alle områder kigger Metal nøje på brugen af medlem-
mernes kontingent, og vi fokuserer på at bruge kontingent-
kronerne på kerneopgaverne, nemlig overenskomster,
arbejdsmiljø, uddannelse og kompetent medlemsservice.

Dødsfald
Metal Sydfyns formand Jørn Jen-
sen er gået bort efter kort tids
sygdom. Jørn var formand for
Metal Sydfyn (tidligere Svend-
borg) fra 1996 til sin død.
I 1998 blev han valgt til Dansk
Metals hovedbestyrelse, og i
2009 afløste han Tonny Find Jen-
sen i Dansk Metals forretningsudvalg. 
Jørn har derudover været et aktivt medlem af Svendborg
Byråd og formand for havnebestyrelsen, hvor han var fore-
gangsmand for udviklingen af Svendborg Havn.

Scan koden og “synes godt om”
Claus Jensen på Facebook

Midtsjælland og
Kalundborg vil slå
sig sammen
Medlemmerne i Metal Midtsjælland
og Metal Kalundborg har på en eks-
traordinær generalforsamling beslut-
tet at slå de to afdelinger sammen.
Et stort flertal stemte for fusionen af
de to afdelinger, som skal hedde
Metal Midt-Vestsjælland. Formand
for den nye afdeling bliver Arne E.

Petersen, som var formand for Metal Midtsjælland, mens næstfor-
mand bliver Poul Erik W. Christensen, tidligere formand for Metal
Kalundborg. Fusionen træder – efter de to afdelingers plan – i
kraft den 1. januar 2013.



Russisk storbyferie i de historiske metropo-
ler Moskva og Skt. Petersborg, inkl. alle de
store seværdigheder samt specialbesøg på
Grundfoss – med dansk rejseleder, 7 dage
Oplev Ruslands kontrastrigdom, når vi
besøger landets kulturelle og politiske cen-
trum Moskva og Skt. Petersborg – der
med Stockholm konkurrerer om titlen som
Nordens Venedig. De 2 metropoler byder
på kulturrigdomme og seværdigheder fra

både zartiden, sovjet-
tiden og det moderne
Rusland.
Rejsen er en velkom-
poneret blanding af
fritid og inkluderede

udflugter. Sammen skal vi i Moskva på
spændende byrundtur med besøg i det
historiske Kreml og den russiske filial af
Grundfoss, og i Skt. Petersborg oplever vi
ligeledes byens seværdigheder inklusive et
besøg på Eremitagemuseet, der rummer
mere end 3 millioner kunstværker. 
Du har god tid til på egen hånd at gå på
opdagelse i det russiske køkken – besøg fx
et russisk tehus med kvalitetste serveret
frisk fra samovaren. Hvis rublerne brænder
i lommen, er der også rig mulighed for at
komme billigt hjem med alt fra luksusvarer
til souvenirs i gennemført sovjetisk stil.

Dagsprogram

Dag 1  København – Moskva. Velkomst-
middag.

Dag 2  Moskva. Byrundtur og Kreml.
Dag 3  Moskva. Specialbesøg på Grund-

foss. 
Dag 4  Moskva. Tid på egen hånd og nat-

tog til Skt. Petersborg.
Dag 5  Skt. Petersborg. Byrundtur inkl.

Eremitagemuseet.
Dag 6  Skt. Petersborg. Kanalrundfart og

tid på egen hånd. Afskedsmiddag.
Dag 7  Skt. Petersborg – København.

Afrejse og pris

8. maj 2013. Kr. 10.990,-
Enkeltværelsestillæg kr. 1.990,-
Mulighed for tilslutning fra Billund og 
Aalborg fra kr. 890,-

Prisen inkluderer

• Dansk rejseleder.
• Fly København –

Moskva og
Skt. Petersborg – København.

• 5 overnatninger på gode hoteller i delt
dobbeltværelse (tillæg for enkeltværelse).

• 1 overnatning på nattoget mellem
Moskva – Skt. Petersborg.

• Morgenmad dagligt og øvrige måltider
jf. program.

• Skatter og afgifter.

Information og bestilling hos 
Albatros Travel

Læs mere på www.albatros-travel.dk/dme 
Ring til Albatros Travel på tlf. 3698 9898
man-fre kl. 9:30-17:00, eller skriv til grup-
per@albatros-travel.dk 
Venligst oplys rejsekode LR-DME

Russisk storbyferie i de historiske metropoler Moskva og Skt. Petersborg, inkl. alle de
store seværdigheder samt specialbesøg på Grundfoss – med dansk rejseleder, 7 dage

R E J S  M E D  M E T A L  T I L

Moskva og Skt. Petersborg

M E D L E M S T I L B U D

Skt. Petersborg

MOSKVA

RUSLAND



Metal har længe efterspurgt
en ændring af færdselsloven,
så mekanikeres sikkerhed
ved reparationer på motor-
veje forbedres. Nu har justits-
ministeren fremsat et nyt lov-
forslag, som vækker glæde
hos Metal.

Sikkerheden for mekanikere, som reparerer
eller fjerner havarerede køretøjer på
motorveje, skal forbedres. Det mener
Dansk Metal, som derfor siden 2007 har
efterlyst en stramning af færdselsloven.
Det har dog været uden held hos skiftende
ministre under den tidligere VK-regering.
Men nu er justitsminister Morten Bød-
skov (S) på vej med et nyt lovforslag. Det
indebærer blandt andet, at politiet i
højere grad skal bestemme, hvornår der
skal udføres reparationer direkte på
motorvejen, og at det i flere tilfælde skal
være lovpligtigt at afmærke med tavle-
vogn.
”Det skal være slut med, at mekanikerne
skal risikere deres liv ved at gå på arbejde.
Dansk Metal har længe presset på for at få

mere sikre regler, og det har justitsministe-
ren heldigvis lyttet til. Det nye lovforslag
er et stort fremskridt for mekanikernes
tryghed”, siger erhvervspolitisk konsulent i
Dansk Metal Henrik Keinicke.

Ring til politiet

Mekanikeren kan komme i et dilemma,
når han skal beslutte om en reparation på
motorvejen er hurtigere end at fjerne
køretøjet. Det er både billigere og nem-
mere at reparere køretøjet med det
samme i stedet for at slæbe det væk,
men det er også
farligere for meka-
nikeren. Mekanike-
ren har nemlig kun
mulighed for at
bruge sin advarsels -
trekant og værkstedsvogn med gule blink
til at signalere, at han arbejder ved et
havareret køretøj.
Derfor har Dansk Metal efterlyst, at føre-
ren af et havareret køretøj skal have pligt
til at anmelde havariet til politiet, som
skal beslutte, hvad der skal ske i den
enkelte situation.
Samtidig skal det være lovpligtigt, at
mekanikeren afmærker med en medbragt

tavlevogn, når han opholder sig ved det
havarerede køretøj på vejbanen eller i
nødsporet. Disse ønsker imødekommer
justitsministeren nu med det nye lovfor-
slag.

Påkørt af lastbil

Det kan være meget farligt for en meka-
niker at opholde sig i nødsporet, fordi
han kan risikere at blive påkørt af andre
biler. Det skete ved en alvorlig ulykke i
2007, hvor en mekaniker kom til skade,
men var heldig ’kun’ at pådrage sig et

piskesmæld.
Mekanikeren holdt
i nødsporet og var
ved at tilkalde
hjælp til afspær-
ring og afmærk-

ning, da hans værktøjsvogn blev ramt
bagfra af en lastbil med fuld fart. Ved
ulykkesstedet var der kun afmærket med
en almindelig advarselstrekant, som føre-
ren af lastbilen overså.
Siden den voldsomme ulykke har Metal
efterlyst en skærpelse af betingelserne for
reparation af køretøjer på motorveje og
motortrafikvej.

Tekst: Fie Toxverd

Med livet som 

Det skal være slut med,
at mekanikerne skal
risikere deres liv ved at
gå på arbejde.



 indsats



Har du tænkt på at læse videre, men
har ikke lyst til at skulle være begra-
vet i bøger i flere år, så overvej en
uddannelse som teknolog på et af de
mange erhvervsakademier i Dan-
mark. Det er 2-årige videregående
uddannelser, der  kombinerer teore-
tisk viden med praktiske udfordrin-
ger. Din metaluddannelse åbner
mange muligheder.

Produktionsteknolog

Du lærer at tegne og beregne en given
konstruktion. Du lærer også om mate-
rialeforbrug og økonomi. Som produk-
tionsteknolog kan du arbejde i danske
eller udenlandske industrivirksomheder,
hvor du løser opgaver inden for fx plan-
lægning, konstruktion og produktudvik-
ling.

Autoteknolog

Du lærer at håndtere tekniske opgaver
inden for autobranchen, på værksteder
og i racingteams.
Du lærer at anvende avancerede meka-
niske og elektroniske autosystemer,
både i forbindelse med fejlfinding og
med finjustering af en bil og dens
motor. Du lærer også om økonomi og
ledelse i forhold til værksteder og bilim-
portører.

Automationsteknolog

Du lærer at kunne opbygge og opti-
mere tekniske styresystemer – blandt
andet automatisering og robottekno-
logi i forbindelse med industrielle styre-
systemer og automatiske anlæg. Der er
jobmuligheder i offentlige forsynings-
virksomheder og i industrivirksomhe-
der, der producerer fx vindmøller eller
pumper.

Miljøteknolog

Du lærer at arbejde med bæredygtig
udnyttelse af ressourcer og miljøtekno-
logi inden for vand, jord og industri. Du
lærer om produktion, forsyning og
udvikling samt om rådgivning og for-
valtning. Du arbejder med energiopti-
mering og med forskellige energiformer.
Jobmuligheder i produktionsvirksomhe-
der, vandselskaber, rådgivende virksom-
heder, statslige eller kommunale institu-
tioner eller miljøkontrollaboratorier.

Energiteknolog

Du lærer at varetage opgaver på tværs
af el- og vvs-området. Du får viden om
mulighederne for energioptimering i fx
klimaanlæg, luftvarmeanlæg, varme-
pumper mv. Jobbene findes i forsynings-
virksomheder, installationsbranchen og i
tekniske forvaltninger inden for stat og
kommune som energirådgiver.

Driftsteknolog - offshore

Du lærer at stå for drift og vedligehold
af maskintekniske anlæg inden for off-
shore-området og i industrien. Du får
teoretisk og praktisk viden om maskin-,
energi- og procestekniske anlæg med en
overordnet viden om bl.a. kvalitetssty-
ring, økonomi og miljøforhold. 

Multimediedesigner

Du lærer at designe, planlægge og
styre multimedieopgaver – først og
fremmest om de teoretiske og praktiske
værktøjer, der skal bruges til professio-
nelt design inden for multimedieområ-
det. Du har mange jobmuligheder
inden for it- og medieomårdet samt i
den grafiske branche fx som projektko-
ordinator, web-designer eller program-
mør.

Datamatiker

Du lærer om databaser og deres opbyg-
ning. Du lærer også at programmere
samt at udvikle og vedligeholde it-syste-
mer med vægt på softwarekonstruktion
og -design, hvor du får en viden om alt
fra databaseprogrammering over it-sik-
kerhed til organisations- og forretnings-
forståelse.
Som datamatiker kan du – alt efter spe-
ciale – designe it-systemer, program-
mere eller vedligeholde store databaser.

IT-teknolog

Du lærer at opbygge systemer inden for
elektronik, datateknik og telekommuni-
kation samt at styre kvaliteten i udvik-
lingsopgaver. Du får undervisning i den
nyeste elektronik- og computertekno-
logi. Du lærer også, hvordan du leder et
projekt samt sælger og køber it-tekno-
logi. Som it-teknolog kan du fx arbejde
med installation af it-netværk eller råd-
give omkring kommunikations- og
informationsteknologisk udstyr.

Økonomi
De 2-årige erhvervsakademiuddannelser
er SU-berettigede. SU’en er i 2012 på
5.662 kroner. Derudover kan du tage lån
på op til 4.347 kroner som forsørger.
Nogle studerende vælger at tage arbejde
ved siden af studiet.

For dig der vil videre
TEKNOLOG:

Vær opmærksom på, at ikke
alle faglige uddannelser umid-
delbart giver adgang til alle
uddannelserne. Se adgangs-
krav, uddannelsessteder og
mere information om uddannel-
serne på ug.dk
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5 gode grunde
til at gå i gang

1 Du får mange nye, spæn-
dende jobmuligheder

2 Arbejdsløsheden er
generelt set lav

3 Startlønnen for fx pro-
duktionsteknologen er

30.000 kr. og kan stige relativt
meget

4 Gode muligheder for
karriere i udlandet

5 Dygtige og kompetente
lærere

Læs på de næste sider om 42-årige 
Jens Appel, der tog springet fra maskin -
arbejder til teknolog.
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Først maskinarbejder – så
produktionsteknolog. 42-
årige Jens Appel er gået fra
produktionsgulvet til tegne-
stuen via sin to-årige akade-
miuddannelse. Den faglige
uddannelse var en fantastisk
ballast.

Hvorfor gik du i gang med 
uddannelsen?
Jeg har haft lyst til at læse videre, siden
jeg blev færdig som maskinarbejder i
1990. Så fik jeg familie, og tiden og
økonomien var ikke til det. Men en
arbejdsskade i min fod betød, at jeg
måtte stoppe med tungt arbejde eller
arbejde på stiger.

Hvilken betydning har din baggrund
som maskinarbejder haft?
Den har helt klart givet mig en fordel.
Når jeg konstruerer noget på compute-
ren, så har jeg en klar fornemmelse af,
hvordan et anlæg kommer til at fun-
gere i virkeligheden. Og så har jeg haft
stor glæde af en masse efteruddannelse
i automatik, el og styring. Jeg kan se, at
det har givet mig en fordel frem for
nogle af de unge på mit hold, som kom
lige fra teknisk gymnasium. Jeg kan
også se, at jeg har haft et forspring, da
vi skulle ud og finde job bagefter.

Hvad har været det sværeste ved
uddannelsen?
Det har været at komme i gang med det
boglige igen – specielt matematikken,
hvor jeg skulle repetere en del af min
skolelærdom. Det er jo heller ikke alle

bøger, der er på dansk. Fx har vi haft en
tyk tysk bog med udregninger på alt
muligt fra tandhjul til kæder og så vi -
dere. Den var sej at komme i gang med.
Man skal også bruge noget tid på at
sæt te sig ind i regne- og tegneprogram-
merne på computeren. Da jeg var et par
måneder inde i studiet, tænkte jeg, at jeg
aldrig ville komme igennem det. Men så
får man vænnet sig til det teoretiske, og
der kommer nogle projekter ude i nogle
virksomheder på, og så kører det.

Hvilke projekter har du lavet?
Det første var fremstilling af en hydrau-
likcylinder til Fjero, der leverer til blandt
andet offshore og vindmøller. I det
andet projekt fandt jeg og min makker
ud af, at vi ville lave en automatisk tag-
boks. Så vi har konstrueret en tagboks
til en Volvo XC90, der skal kunne køre
op og ned fra taget af bilen ved hjælp
af dobbeltudtræk med et saksesystem.
Det ser så lovende ud, at vi prøver at få
licens på den med hjælp fra Teknologisk
Instituts opfinderrådgivning.

Hvordan foregår den afsluttende
eksamen?
Det er også et projekt i en virksomhed.
Jeg var hos Belki Teknik, hvor jeg kon-
struerede et magnetfilter til at separere
stålstøv ud af vand. Det er også sat i
produktion hos dem. Opgaven er en
rapport på omkring et par hundrede
sider, hvor de cirka 40 sider er tekst og
dokumentation og resten er tegninger.

Hvad har været bedst ved 
uddannelsen?
Det har været den personlige udvikling.
I begyndelsen tvivlede jeg på, om jeg

overhovedet kunne gennemføre stu-
diet, og så sluttede jeg med et snit på
10,6 på mine tre projekter. Og så selv-
følgelig at jeg har fået et utrolig spæn-
dende job på Kilde Automation bagef-
ter.

Hvad er forskellen på jobbet som
maskinarbejder og produktions -
teknolog?
Med mit nye job er jeg med til at
bestemme, hvad der bliver lavet og
hvordan det bliver konstrueret. Det er
mine ideer, som bliver udført.

Tekst: Allan Petersen
Foto: Michael Bo Rasmussen

AKADEMIUDDANNELSER

Fra produktionsgulv 
til tegnestue

En lille ingeniøruddannelse. Sådan beteg-
ner Jens Appel sin uddannelse som produk-
tionsteknolog. ”Som produktionsteknolog
får du formlerne serveret, som ingeniør skal
du kunne bevise dem. Det er nok den væ-
sentligste forskel. Konstruktionsmæssigt
skal vi kunne nogenlunde det samme”, 
siger han.
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5 gode råd 
fra Jens

1 Tal med en vejleder fra
erhvervsakademiet og få

kontakt til tidligere studerende.

2 Forbered dig på at skulle
læse en del og at det kan

være hårdt i begyndelsen.

3 Hvis du har holdt dig ajour
med efteruddannelse, så

kommer du lettere til teorien.

4 Sørg for at have økonomi-
en på plads – uddannelsen

tages på SU.

5 Det er ikke for sent at gå i
gang – heller ikke selv om

du er over 40.



Er du på udkig efter nyt job, er
du ledig eller vil du se, hvad
der rør sig på jobmarkedet?

Så tilmeld dig Metal JobService, der er en
service på Dansk Metals hjemmeside til
både beskæftigede og ledige medlemmer.
Med Metal JobService kan du selv søge på
ledige stillinger, eller du kan oprette en
jobagent som finder de job, der er interes-
sante og relevante for dig.
Metal JobService afsøger dagligt internet-
tet for job, som er slået op. Det gælder
alle de job, som bliver annonceret på alle
danske jobdatabaser, og det gælder de
ledige job, som arbejdsgivere selv lægger
ind på deres hjemmeside. Derfor har du
altid et komplet og aktuelt billede af alle
ledige stillinger, som bliver annonceret på
internettet.

Med Metal JobService er du et skridt
foran, når du skal finde dit næste
job.

Find dit næste job med  
– eller lad jobbet finde dig

1. Du får en fuldstændig
oversigt over alle
ledige job i Danmark

2. Du får en fuldstændig
aktuel liste – hver dag

3. Du kan søge på lige
netop de job, som er
relevante for dig

4. Du får besked, når der
er job, som matcher
dine ønsker

5. Det er nemt at bruge

BRUG METAL JOBSERVICE
FORDI:

• Søge alle ledige job,
som bliver annonceret
på danske hjemmesider

• Oprette en jobagent, så
du får besked på e-mail,
når der er relevante job
for dig

• Gemme ledige job i din
egen huskeliste

• Oprette og vedlige-
holde dit CV

• Søge ledige job på bag-
grund af dit CV

PÅ METAL JOBSERVICE 
KAN DU:

Find Metal JobService på 
danskmetal.dk/jobservice
hvor du logger 
ind med NemID.
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Metal JobService bringer sam-
men med Metals lokale kend-
skab til virksomhederne med-
lemmerne tættere på job.

En af Dansk Metals kerneydelser er at for-
midle job til medlemmerne. Sådan har det
altid været, og selv om Metal JobService
nu bliver en ny service på Dansk Metals
hjemmeside, så kan Metals direkte kontakt
til virksomhederne stadig bringe dig et
skridt hurtigere og nærmere et nyt job.
”Vores lokale afdelinger har altid formidlet
job gennem deres jobbanker, hvor ledige
medlemmer og andre, som kunne tænke
sig et jobskifte, står. Når vores afdelinger
så bliver kontaktet af en virksomhed, som
mangler mekanikere, smede, elektronik-
fagteknikere eller andre inden for vores
fag, kan de altid finde et antal faglærte,
som kan gå ind og besætte de ledige
job”, siger Metals hovedkasserer Torben
Poulsen.
Netop Dansk Metals udbredte kendskab
til virksomhederne og medlemmernes fag

er den helt store fordel og styrke for med-
lemmerne. Virksomhederne og Metal taler
nemlig samme sprog. Samtidig har Metal
et unikt netværk gennem sine tillidsrepræ-
sentanter. Det betyder ifølge Torben Poul-
sen tre ting for dig som medlem:

1 Virksomhederne ved, at de får hen-
vist dygtige faglærte, som passer

lige netop til deres virksomhed og ledige
job.

2 Metal ved, hvilken type medarbej-
dere virksomhederne har brug for.

Dermed får Metal dirigeret dig på de kur-
ser, som giver job. Metal kan også oprette
kurserne i samarbejde med de lokale
erhvervsskoler, AMU-centre, Jobcenteret
og virksomhederne.

3 Du bliver matchet med job, som
svarer til dine ønsker og kompeten-

cer. Du spilder altså ikke unødig tid på at
blive sendt ud til job, som alligevel ikke
passer til dig.

”Man skal være opmærksom på, at dette
er en unik service for en faglig organisa-
tion og a-kasse som Dansk Metal. Når
man vælger de tværfaglige forretninger
som Kristelig Fagbevægelse og Det Fag-
lige Hus kommer man til at stå sammen
med advokater, kontorassistenter, dyrlæ-
ger og tusindvis af andre fag. De har en
meget sparsom bemanding og har ikke
den lokale kontakt til virksomhederne og
kender derfor ikke til jobmuligheder. Des-
uden kender de ikke metallernes arbejds-
områder og kan derfor ikke hjælpe med
råd og vejledning om relevant efteruddan-
nelse, der fører til job nu og fremover”,
slår Torben Poulsen fast.
Metal JobService skal derfor ses som en
ekstra service til medlemmerne for at gøre
den digitale jobsøgning så let som mulig.
Du er som medlem stadig et skridt foran
til de ledige job med Metals store kend-
skab til dig, din uddannelse og dit fag
samt virksomhederne.

Allan Petersen 

 Metal JobService

‘Du kommer et skridt foran’
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Dit kontingent til Metal – forbund og a-kasse – stiger
med bare 25 øre om måneden i 2013. Der vil

godt nok være en mindre stigning på forbunds-
kontingentet, men samtidig bliver a-kassen billi-
gere.

For Dansk Metals hovedbestyrelse er det vigtigt at
bevare et højt serviceniveau over for medlemmerne,

samtidig med at økonomien er sund. Derfor har det været nød-
vendigt med en mindre stigning på kontingentet til forbundet på
3,25 kroner. Det er en stigning på én procent.
”Vi har i flere år kunnet holde kontingentet i ro, men krisen har
betydet, at flere medlemmer oplever problemer fx i forbindelse
med afskedigelser. Her står vi selvfølgelig klar til at hjælpe både i
forbindelse med afskedigelserne men også for at hjælpe til nyt job
eller uddannelse, der bringer medlemmerne tættere på job. Der-
for har vi måttet justere en smule på kontingentet sidste år og i
år”, siger Dansk Metals hovedkasserer Torben Poulsen.
Lærlingene kan til gengæld endnu en gang glæde sig over uæn-
dret kontingent – nu for 10. år i træk. Og fritidsulykkesforsikrin-
gen stiger heller ikke næste år.
På a-kasseområdet stiger administrationsbidraget med 1 krone,
men samtidig falder selve forsikringen med 4 kroner om måne-
den. For Metal A-kasse vil den ekstraordinære indsats for at få
langtidsledige i job naturligvis fortsætte.
”Som faglig a-kasse gør vi det klart bedst, når det handler om at
vejlede medlemmerne, finde relevant uddannelse og bringe dem
tilbage i job”, siger Torben Poulsen.
Efterlønsbidraget stiger med 7 kroner. Samtidig kan kontingentet
til din afdeling, som bliver vedtaget på dens generalforsamling,
også være ændret.

25 øre mere 
om måneden

KONTINGENT 2013:

Bjerringbro Silkeborg 151,50
Bornholm 154,00
Brønderslev 161,75
Grenå 157,25
Grindsted 163,00
Haderslev 173,25
Herning 164,75
Himmerland 147,25
Horsens 172,25
Hovedstaden 229,75
Kalundborg 168,50
Kolding-Vejen 138,00
København afd. 16 229,75
Lillebælt 130,50
Lolland-Falster 161,50
Maritime 189,00
Midt Skive/Viborg 114,00
Midtsjælland 183,25*
Nordsjælland 180,00
Nordvest Sjælland 165,50
Nordvestjylland 131,25
Odense 170,75
Randers 173,00
Roskilde 180,00
Skanderborg/Odder 160,00
Skjern-Ringkøbing 106,25
Storstrøm 172,25
Sydfyn 169,50
Sydøstsjælland (afd. 0204) 174,75
Sydøstsjælland (afd. 0601) 153,75
Sydøstsjælland (afd. 0612) 171,25
Sæby 207,25
Sønderborg 126,50
Sønderjylland 139,50
Thy-Mors 138,75
Varde 158,00
Vejle 150,00
Vendsyssel 170,00
Vest 156,00
Vojens 152,50
Aalborg 167,75
Århus 145,25
Gennemsnit (afrundet) 162,25

Teleafdelingerne
Metal Tele Øst 1 194,25
Metal Tele Fyn 2 210,00
Metal Tele 8 181,75
Gennemsnit (afrundet) 195,25
*Ved fusion mellem Metal Midtsjælland og Kalundborg bli-
ver det nye kontingent 168,50 kr. 

AFDELINGSKONTINGENTER

Forbundskontingent 340,25 kr.
Teleforbundskontingent 317,75 kr.
Lærling 150,75 kr.
Afdelingskontingent (se boks)
A-kasse administrationsbidrag 138,50 kr.
A-kasse forsikring (inkl. ATP) 326,00 kr.
Efterlønsbidrag 467,00 kr.
Fritidsulykkesforsikring 41,50 kr.

KONTINGENTER

Dit kontingent stiger en lille smule
næste år.
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Metals gode samarbejde med
virksomhederne og aktive til-
lidsrepræsentanter er den sik-
reste vej tilbage i job.

”Jeg havde SÅ småt mistet troen på, at
jeg ville finde et nyt job. Så jeg var selv-
følgelig glad og overrasket, da Metal i
Aalborg ringede og sendte mig til job-
samtale på Hydrema”.
Sådan siger den 36-årige maskinarbej-
der Morten Jacobsen fra Nørresundby.
Han har som så mange andre nordjyder
været ramt af nedgangen i industrien
efter finanskrisen.
Han har søgt bunkevis af job og taget
alt det opkvalificering, han kunne
komme til og var så småt begyndt at
indstille sig på at miste sine dagpenge
med indgangen til 2013.
Men Metal Aalborg og Metals tillidsre-
præsentant på Hydrema Lars Henrik
Ovesen fik ’reddet’ Morten Jacobsen.
”Jeg talte med vores værkfører lige
efter, at Metal havde sendt brev ud til
alle os tillidsrepræsentanter i begyndel-
sen af september, hvor vi blev opfor-
dret til at se, om der var nye jobmulig-
heder. Der viste sig at være en ledig stil-
ling, så jeg kontaktede Metal i Aalborg.
De fandt 2-3 stykker, som passede til

jobbet. Hydrema valgte så Morten, og
det er jo bare ekstra glædeligt, at vi har
kunnet få en mand ind, som ellers ville
have mistet sine dagpenge”, siger Lars
Henrik Ovesen.

Et skridt foran

Det er ikke sidste gang, at Hydrema vil
finde nye folk gennem Metal.
”Ledelsen skal ikke selv bruge en masse
tid på at søge efter nye folk, men ved,
at Metal kan finde folk, der passer til de
ledige job”, forklarer Lars Henrik Ove-
sen.

Også Metal er glad for den gode forbin-
delse til virksomhederne.
”Når vi har et godt samarbejde med
virksomhederne og samtidig har nogle
dygtige og opmærksomme tillidsrepræ-
sentanter, så slår vi altså alle andre på
jobformidling inden for vores fag. Med
et Metalmedlemskab er man altid et
par skridt nærmere et nyt job, end folk
der har valgt at stå udenfor”, siger for-
manden for Metal Aalborg Jan O. Gre-
gersen.

Tekst: Allan Petersen
Foto: Michael Bo Rasmussen

Nordjysk maskinarbejder reddet

Morten Jacobsen fra Nørresundby
stod til at miste sine dagpenge i

begyndelsen af 2013: 
”Ja, det var ved at være i sidste 
øjeblik, at jeg fik jobbet her på

Hydrema. Så jeg er utrolig glad for
Metals hjælp”.

Få job – stor indsats
Med udgangen af november stod
1.449 ledige metalmedlemmer til
at miste deres dagpenge i første
halvår af 2013. ”Vi fortsætter selv-
følgelig vores store indsats, men
nu må arbejdsgiverne altså også
mere på banen og få skabt de
akutjob, som de har lovet”, siger
Metals hovedkasserer Torben Poul-
sen.
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Satsforhøjelser
Fra uge 1 2013 stiger dagpenge- og andre
satser med 1,6 procent.
Maksimum dagpenge udgør 801 kr. pr.
dag i 5 dage. Det er 4.005 kr. om ugen
dvs. 17.355 kr. om måneden.
For efterlønnere, der går på efterløn før
opfyldelse af 2-årsreglen, er den maksi-
male sats 729 kr. pr. dag, 3.645 kr. pr. uge
eller 15.795 kr. om måneden. Satsen sva-
rer til 91 procent af maksimumsatsen.
Den særlige sats for nyuddannede (dimit-
tendsatsen) er 82 procent af maksimum-
satsen eller 657 kr. pr. dag, 3.285 kr. pr.
uge eller 14.235 kr. pr. måned.
Beløbene er før fradrag for skat og ATP-
bidrag.
Dagpengegodtgørelser for 1., 2. og 3.
ledige dag er 801 kr. for en hel dag og
401 kr. for ½ dag.
Endelig stiger omregningssatsen til 213,19
kr. pr. time. Omregningssatsen benyttes
ved omregning af indtægt ved ukontrolla-
belt arbejde til timer og fradrag for pen-
sioner i forbindelse med dagpenge. 

Kollektiv ferie mellem
jul og nytår

Husk at du ikke kan få dagpenge ved kol-
lektiv ferielukning mellem jul og nytår,
hvis du har arbejdsgiveroptjent ferie, der
ikke er holdt, eller har ret til feriedag-
penge. Du skal da holde ferie med
arbejdsgiveroptjent feriegodtgørelse eller
feriedagpenge. 
Arbejdsgiveren skal have varslet kollektiv
ferielukning 30 dage inden ferien og må
ikke have tilladt ansatte at forbruge al ferie
inden den kollektive lukning. I de tilfælde
skal der betales normal løn.

Akutjob
Regeringen har sammen med Dansk
Arbejdsgiverforening, Kommunernes
Landsforening og Regionerne indgået en
aftale om, at arbejdsgiverne vil skabe
12.500 job inden 1. juli 2013. Ledige, der
står over for at miste deres dagpengeret,
får fortrinsret til at komme i betragtning til
de nævnte job.
Hvis arbejdsgiverne har en ansat i et akut-
job i mindst 6 måneder, får arbejdsgiveren
en præmie på 12.500 kr. Løber ansættel-
sen i mindst 26 uger, er præmien på
25.000 kr. Den gennemsnitlige ugentlige
arbejdstid skal være mindst 32 timer.
Betingelserne er, at de ledige akutjob
annonceres på jobnet.dk med angivelse af
at være et akutjob.
Ledige, der har mindre end 13 uger til-
bage af deres dagpengeperiode, får deref-
ter fortrinsret til de opslåede job.
Ledige medlemmer, der har mindre end
13 uger tilbage af dagpengeperioden, kan
kontakte deres Metalafdeling, der sender
en bekræftelse på, at medlemmet har
mindre end 13 uger tilbage af dagpenge-
perioden og derfor er omfattet af reglerne
om akutjob.

Midlertidig forlængelse
af dagpengeretten

Nogle ledige, som forventede at blive
omfattet af den midlertidige forlængelse
af dagpengeperioden på seks måneder,
kan risikere at miste den mulighed.
Det kan ske, hvis de fx har været syge i
mere end 6 uger, har holdt arbejdsgiver -
optjent ferie eller af andre årsager først får
forbrugt deres dagpengeperiode i 2013.
Metal arbejder politisk på en forlængelse
af dagpengeperioden for de berørte, men
det ser i skrivende stund (november) ud til
at blive svært at komme igennem med.

Fritagelse for tilmelding
til jobcentret ved jul og
nytår
Bliver du ledig i forbindelse med jul og
nytår, og er du udelukkende ledig fra og
med den 22. december 2012 til og med
den 1. januar 2013, er du fritaget for til-
melding til jobcentret. Er du derimod
ledig før den 22. december og efter den
1. januar 2013, skal du være tilmeldt job-
centret i hele perioden. 

RA METAL A-KASSE FRA METAL A-KASSE FRA METAL A-KASSE FRA METAL A-KASSE FRA METAL A-K

Udbetalinger omkring jul og nytår
Dagpengekort for ugerne 47-50 (19. november-16. december) 2012 skal tastes digitalt
16. december 2012 eller senest den 18. december, for at der er penge på kontoen inden
jul. Afleverer du dit digitale dagpengekort senere, er pengene først til rådighed i 2013, da
bankerne har lukket 22.-26. december og igen fra 29. december 2012-1. januar 2013.
Feriedagpenge kan udbetales op til en uge inden ferien holdes. Det betyder, at feriedag-
penge i forbindelse med jul den 27. og 28. december skal være søgt senest den 18.
december for at være til disposition inden jul.  
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Vil du bruge et par minutter på at hjælpe en af de mere end
tusinde af vores Metal-kolleger, der står til at miste dagpengene i
de kommende måneder? Så spørg på din arbejdsplads, om der
er brug for en dygtig metaller.
I Metal har vi længe arbejdet hårdt på at finde job til vores kolle-
ger, der er på vej til at falde ud af dagpengesystemet. I de sene-
ste måneder har vi arbejdet ekstra intenst. Vi har skrevet til vores
tillidsrepræsentanter og bedt dem spørge deres arbejdsgivere,
om der er plads til en ledig metaller. Vi har efterlyst arbejdsgivere
med ledige job i en landsdækkende annoncekampagne. Vi har
endda sendt breve ud til mere end 14.000 virksomheder for at
fortælle om Metal JobService, som de blandt andet kan bruge til
at finde medarbejdere til et nyt job – gerne et akutjob. 
Indtil videre har det ikke givet så meget, men vi giver alligevel
ikke op. Det gør nemlig en kæmpe forskel for den enkelte, hver
gang det lykkes os at hjælpe en kollega i arbejde – for økono-
mien, familien og selvtilliden. 
Vores næste store indsats er at sikre, at vores arbejdsløse med-
lemmer får den uddannelse, der giver dem størst chance for at
komme i arbejde. Vi afdækker de lokale behov og laver uddan-
nelsespakker, der er skræddersyet til medlemmerne i de forskel-
lige regioner og brancher. Målet er at give alle de bedste mulig-
heder for at komme i job.

Men det kræver selvfølgelig, at arbejdsgiverne kommer med
jobbene, som de lovede med aftalen om akutjob. Akutjobbene
var en slags pris for, at arbejdsgiverne kunne beholde den
skrappe dagpengereform med kun to års dagpenge og et gen-
optjeningskrav på et helt år. Men hvis arbejdsgiverne ikke holder
deres del af aftalen – ja, så står det helt
klart, at så skal vi have en ny diskussion
om, hvordan dagpengesystemet så skal
se ud. For sådan her – uden job og
uden dagpenge – sådan går det slet
ikke.

Torben Poulsen
Hovedkasserer

En kollega har brug for din hjælp

Særlig uddannelses-
ydelse
Beskæftigelsesministeren vil fremsætte et
lovforslag om særlig uddannelsesydelse til
ledige, der opbruger deres dagpengeret i
perioden 30. december 2012-30. juni
2013 og som fortsat er medlem af a-kas-
sen.
Ydelsen er en mellemting mellem kontant-
hjælp og dagpenge og udbetales i 26
uger (dog således at perioden med særlig
uddannelsesydelse sammen med ledig-
hedsperioden ikke kan overstige 208
uger).
Man skal være til rådighed for arbejdsmar-
kedet og deltage i heltidsundervisning
efter en plan udarbejdet af jobcentret for
at kunne få den særlige uddannelses-
ydelse.
Ydelsen udgør 80 procent af maksimum
dagpengesats for forsørgere til børn og 60
procent af maksimum dagpenge til ikke-
forsørgere. Ydelsen udbetales af kommu-
nen og bliver ikke påvirket af egen formue
eller ægtefælles indtægts- og formuefor-
hold.   

Nye regler i forbindelse
med sygdom
Ledige, der bliver syge, skal nu meddele
sygdom selv på Jobnet.dk.
Samtidig med sygemeldingen bliver
ledige afmeldt jobcentret. Det gælder dog
ikke, hvis man er ansat med løntilskud.
Jobnet sender en elektronisk kvittering for
afmeldingen.
Raskmelding skal ske via Jobnet.dk. Ved
raskmelding foretages automatisk tilmel-
ding til jobcentret, og der gives elektro-
nisk dokumentation for gentilmelding.
Manglende raskmelding og dermed
gentilmelding kan betyde tab af ind-
tægt.   

Ændring af seniorjob
Regeringen har fremsat forslag om, at medlemmer født fra 1. juli 1955 til 31. december
1957 kan få seniorjob, selv om der er mere end 5 år til deres efterlønsalder. Reglen gæl-
der alle, hvis dagpengeret udløber eller er udløbet i perioden fra 1. januar 2012 til 30.
juni 2013. Forslaget skal gælde fra 1. januar 2013. Det skal sikre, at medlemmer, der fik
højere efterlønsalder på grund af tilbagetrækningsreformen, kan få seniorjob. For at være
omfattet skal man betale efterlønsbidrag.
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Den grønne badge med OK-logoet på
Niels Høstrups sorte overalls vidner om,
at Niels og hans kolleger er ok. De er
nemlig dækket af en overenskomst på
deres arbejdsplads Claus Andersen, Rust-
fri Stål i Odense, som blandt andet leve-
rer komponenter i rustfrit stål til storkøk-
kenindustrien som kantiner og pleje-
hjem.
Det var Niels Høstrup, som for halvandet
år siden satte tankerne om overenskomst
i gang hos kollegerne. Han havde været
tillidsrepræsentant på sin tidligere
arbejdsplads og kunne derfor fortælle
kollegerne om fordelen ved en overens-
komst og en tillidsrepræsentant. 

”Der var stor opbakning blandt mine
kolleger, som nogle gange følte, de
manglede en at gå til med spørgsmål og
problemer”, siger Niels.

Direktøren blev noget overrasket

Han samlede derfor alle kollegernes
underskrifter og tog dem med til sin
halvårlige samtale med ledelsen. Direktø-
ren blev noget overrasket og kunne først
ikke se fordelene ved at indgå overens-
komst. Men med hjælp fra Metal Odense
lykkedes det at få opbakning fra såvel
kolleger som ledelse.
Det var ikke, fordi Niels og hans kolleger
havde dårlige forhold, før de fik overens-

komst. Ifølge driftsleder Lars Jensen var
alle medarbejdere ansat på funktionær-
lignende vilkår og havde en god pen-
sionsordning og sundhedsforsikring.
”De er ikke gået for lud og koldt vand”,
smiler Lars Jensen og fortsætter:
”Vi har ikke haft
brug for at have
overenskomst før.
Vi har aldrig haft
en faglig sag i 25
år, og vi får altid
en grøn smiley af
Arbejdstilsynet”.
Men med Niels
som primusmotor
ønskede medarbej-
derne at gå over
på Industriens
Overenskomst.
”I vores tidligere kontrakter har vi også
kigget på Industriens Overenskomst og
lænet os op ad den. Derfor har det ikke
skabt de store omvæltninger. Men det var
et ønske fra medarbejdernes side, og det
efterkom vi”, forklarer Lars og fremhæver,
at det er en god, stabil arbejdsplads, hvor
de selvfølgelig er interesserede i at til-
trække og fastholde gode medarbejdere.

• Højere løn 
• Flere fridage 
• Mere tryghed
Da Niels Høstrup foreslog sine kolleger på Claus Andersen, Rustfri Stål i
Odense, at de skulle have en overenskomst, var der stor opbakning. Ledelsen
var mere skeptisk, men i dag er de alle glade for at have en aftale og en til-
lidsrepræsentant.

”Jo flere lønmodtagere der kender og står
bag overenskomsterne, jo stærkere står med-
lemmerne, når der skal sikres gode løn- og
arbejdsvilkår. Og fagforeningernes fornem-
meste opgave er at være medlemmernes tale-
rør og hele tiden arbejde for at sikre beskæf-

tigelse til medlemmerne på ordentlige vilkår. Overens-
komsterne er det tydelige bevis på, at det hidtil er lykke-
des”, siger formand for Dansk Metal Claus Jensen.

Næsten
hver tredje
lønmodta-
ger på det
private
arbejds-
marked har
ikke over-
enskomst.

Fortsættes side 24



Trods lidt begyndervanskeligheder
fungerer samarbejdet mellem tillids-

repræsentant Niels Høstrup og
driftsleder Lars Jensen fint. Lars er
især glad for, at Niels nu er med til
samtalerne, hvis der opstår misfor-
ståelser eller uoverensstemmelser,

så Lars ikke uforvarende kommer til
at klemme medarbejderen. 

Metal Magasinet december 2012 23



Nu er både direktøren og driftslederen
positivt stemt:
”Jeg har fået et helt bagland, som jeg kan
ringe til i arbejdsgiverforeningen, hvor jeg
før måske kunne være lidt mere famlende
nogle gange”, siger Lars.
Tidligere har han ringet flere gange til
Dansk Metal, når han havde spørgsmål.

Og på trods af lidt begyndervanskelighe-
der har Niels og ledelsen nu et fornuftigt
samarbejde. Blandt andet er det blevet
kutyme, at Niels som tillidsrepræsentant
er med til samtaler, hvis der er opstået
misforståelser eller uoverensstemmelser
mellem en medarbejder og ledelsen.
”Før var der måske risiko for, at jeg kunne
komme til at klemme folk lidt, selv om det
ikke var min intention. Derfor er det rart,
at Niels nu er med”, siger Lars Jensen.

Mere løn og ekstra fridage

Ud over en tillidsrepræsentant har over-
enskomsten betydet flere fordele for med-
arbejderne.
”Det giver lidt mere lønmæssigt, og så har
vi også fået to ekstra fridage. Oven i det
har vi mulighed for at lave en god lokalaf-
tale”, siger Niels.
Det har de for eksempel gjort med overar-
bejdsbetaling. Inden de tegnede overens-
komst, havde medarbejderne et højt over-
tidstillæg. Det har de fået videreført via en
god lokalaftale, som Niels forhandlede
med ledelsen.

Er du OK – eller bestemmer din chef?
Dansk Metal og de øvrige LO-forbund sætter nu ekstra fokus på, hvor vigtigt det er
at være dækket af en overenskomst.
Er du ok? Dét bliver hovedspørgsmålet i den store 3-årige kampagne.
Baggrunden er alvorlig. På det private arbejdsmarked går 3 ud af hver 10 lønmodta-
gere på arbejde uden at være sikret af en overenskomst. De må derfor leve med de
arbejdsforhold, som arbejdsgiveren synes de skal have. Og arbejdsgiveren kan
ændre vilkårene fra dag til dag, uden at de ansatte kan stille noget op.
Desværre er der mange danskere, som ikke ved, hvor vigtigt det er at være dækket
af en overenskomst. Det viser en undersøgelse fra LO. 7 ud af 10 lønmodtagere tror
for eksempel, det er politikerne på Christiansborg, som fastsætter mindstelønnen
gennem lovgivning. Og kun hvert andet LO-medlem ved, det er deres fagforening,
som sikrer dem ordentlige løn- og arbejdsvilkår gennem en overenskomst.

Halvdelen af medlemmerne
af et LO-fagforbund ved
ikke, at det er deres fagfor-
ening, der sikrer dem
ordentlige løn- og arbejds -
vilkår.
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Derudover har
overenskomsten
også betydet, at
medarbejderne kol-
lektivt har bedre
mulighed for at
sige fra over for
ledelsen:
”Inden vi fik over-
enskomst, kunne vi
ikke rigtig prote-
stere, hvis der var
noget, vi syntes var

urimeligt. Nu har vi mere at skulle have
sagt. Derfor er overenskomsten en mulig-
hed for at sikre sig selv bedre”, forklarer
Niels og fortsætter:
”Overenskomsten har givet os mange for-
dele, og alt i alt fungerer det fint. Jeg har
et rigtig godt samarbejde med ledelsen,
og vi kan snakke om tingene, hvis der er
nogle problemer og få det løst på en god
måde”.                            Tekst: Fie Toxverd

Foto: Alex Tran

• Løn
Lønnen forhandles på hver enkelt arbejds-
plads typisk en gang om året. Oftest er det til-
lidsrepræsentanten, der står for lønforhandlin-
gerne. Mange tillæg som fx overarbejdsbeta-
ling er fastlagt i overenskomsten, ligesom du
er sikret løn under sygdom. Overenskomsten
sikrer dig også opsigelsesvarsel og fratrædel-
sesgodtgørelse i forbindelse med afskedigelse. 

• Barsel
Industriens Overenskomst sikrer kvinden fuld løn under den 14 ugers barsel og de 4
ugers graviditetsorlov inden fødslen. Faren har ret til fuld løn i de 2 ugers barsel i
løbet af de første 14 uger. Efter barsel giver Industriens Overenskomst også med-
lemmerne ret til 11 ugers betalt forældreorlov - 4 uger til mor, 3 til deling og 4 uger
til far. 

• Ferie 
Alle har ret til 5 ugers ferie jf. Ferieloven, og i
Industriens Overenskomst er der derudover
adgang til 5 feriefridage. Oven i det skal
arbejdsgivere ifølge Industriens Overens-
komst minimum indbetale 5 pct. af din løn
til din Fritvalgslønkonto, hvor du kan bruge
noget på søgnehelligdagene som for eksem-
pel påskeferie og selv bestemme over resten
af pengene. Derudover sikrer overenskom-
sten dig 3 fridage med fuld løn, nemlig den
1. maj, den 5. juni og den 24. december. 

• Pension 
Pension er et af de goder, som Industriens Overenskomst sikrer dig. Indbetalingen til
pension udgør mindst 12 procent af din løn, hvoraf arbejdsgiveren betaler 8 pro-
cent og du selv betaler 4 procent. 

• Uddannelse 
Industriens Overenskomst giver dig ret til at søge Industriens Kompetenceudvik-
lingsfond (IKUF) om 2 ugers uddannelse om året efter eget valg. Du har endda ret
til at tage de to uddannelsesuger, du ikke har brugt fra de to forudgående kalender -
år, med dig og gennemføre seks ugers samlet uddannelse.

7 ud af 10
lønmodta-
gere tror,
det er Fol-
ketinget,
som fast-
sætter
mindste-
lønnen.

Det får du med
overenskomsten

Claus Andersen Rustfri Stål udvikler
og producerer blandt andet storkøk-

kenudstyr og kantineinventar.
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Rustet 
fast til 
reserve-
bænken

TEMA: TYSKLAND
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Björn Geng, Hennes Rathje og 
Kaj Hansen er alle arbejdsløse 

– og hvis de har en fremtid på det 
tyske arbejdsmarked, er der stor 
risiko for, at de bliver tilbudt et 

underbetalt vikarjob.
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Der sidder tre mænd på en rusten jern-
drager uden for skibsværftet i Flensborg.
Kaj Hansen, Hennes Rathje og Björn
Geng. 
Kaj, 62 år og maskinarbejder, er arbejdsløs.
Hennes, 57 år og snedker, er arbejdsløs.
Björn, 31 år og energitekniker, er arbejdsløs. 
Som de sidder dér – skulder ved skulder –
minder den sydslesvigske trio om udskift-
ningsspillerne på et fodboldhold. 
Men hvor de fleste fodboldhold er afhæn-
gige af gode reserver, er det næppe sand-
synligt, at de tre mænd – alle deres kvali-
teter til trods – kommer på banen. De er
tæt på at være rustet fast til reservebæn-
ken. Og hvis de endelig kommer i kamp
igen, bliver det på vilkår, der står i skæ-
rende kontrast til stamspillernes.
Kaj, Hennes og Björn må nemlig – som
tusindvis af andre lønmodtagere på det
tyske arbejdsmarked – leve med, at virk-

somhederne i stigende omfang hyrer nye
medarbejdere som vikarer, der ikke har
sikkerhed i ansættelsen og ofte må nøjes
med en løn, der ligger 40-45 procent
under de fastansatte kollegers.

Minder om slavevilkår

Mens en fastansat metalarbejder i gen-
nemsnit tjener 21.000 kroner om måne-
den, må vikaren nøjes med 12.400 kroner
for det samme arbejde – ifølge den sene-
ste opgørelse fra den tyske arbejdsformid-
ling, Bundesagentur für Arbeit. 
”Jeg synes, det minder om slavevilkår”,
siger Björn Geng, der fik sit svendebrev for
fem år siden, men aldrig for alvor har
arbejdet inden for sit fag.
I stedet har han været pædagogmedhjæl-
per i Sønderjylland, og senest har han haft
natarbejde på lageret hos en dansk vogn-
mand i Padborg. Det job mistede han i
april i år, og når han om blot få måneder
– og efter et år som arbejdsløs – ikke
længere kan få dagpenge, venter kontant-
hjælpen. Her vil han – ud over et tilskud til
huslejen – få udbetalt mindre end 3.000
kroner om måneden.
”Men forinden skal der modregnes i min
kones løn. Hun arbejder i et callcenter og
tjener lidt mindre end de 10.000 kroner,
jeg i dag får i dagpenge. Det kommer
ikke til at hænge sammen, så hvis situa-

tionen ikke er ændret til den tid, vil jeg
tage hvad som helst. Også vikararbejde.
Men indtil da kæmper jeg imod”, siger
Björn Geng.

Bange for fagforeningen

Som tilmeldt på arbejdsformidlingen i
Flensborg er han foreløbig blevet tilbudt
cirka 20 job gennem vikarbureauer. Der-
iblandt en stilling, hvor han skulle
arbejde i Danmark – på tyske lønvilkår.
Men alle tilbud er blevet trukket tilbage.
”Jeg kan ikke sige nej, når vikarbureauet
henvender sig. Hvis jeg gør det, får jeg
nemlig to ugers karantæne. I stedet har
jeg sagt, at jeg vil lade min fagforening IG
Metall (Tysklands svar på Dansk Metal,
red.) se på kontrakten, og derefter har jeg

Vikar mig vel
De tre sydslesvigere Kaj, Hennes og Björn er alle 

arbejdsløse i et samfund, hvor antallet af underbetalte vikarer vokser og 
fattigdommen breder sig.

at 702.000 tyske
lønmodtagere afsluttede et
vikarjob i sidste halvår af 2011.
Halvdelen havde haft dette job
i mere end tre måneder. For ti
år siden var det kun 39 pro-
cent, der var ansat mere end
tre måneder som vikar. Den
udvikling viser, at virksomhe-
derne i stigende omfang hol-
der længere tid på de under -
betalte vikarer.

TEMA: TYSKLAND

VIDSTE DU

at hver femte
vikar i Tyskland er beskæftiget
inden for metal- og elektroni-
kindu strien. For ti år siden var
det hver tredje. Dette fald skyl-
des de strukturelle ændringer,
der er sket – med et generelt
tab af arbejdspladser.

VIDSTE DU
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Björn Geng er sikker på, det er
muligt at få arbejde: 

”Arbejdsgiverne vil bare ikke
betale rigtige penge for 

arbejdet. Det går virkelig i den
forkerte retning her i Tyskland”,

siger han.
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fået at vide, at der alligevel ikke var brug
for mig”, fortæller Björn Geng.
Han søger – naturligvis – fast arbejde på
livet løs, men understreger selv, hvor håb-
løst det kan være:
”For nylig blev jeg tilbudt arbejde i en
virksomhed, hvor jeg netop havde fået
afslag på et job som fastansat. De ville kun
have mig som vikar. Jeg er også blevet til-
budt et par spændende vikarjob inden for
vindenergi, men de arbejdspladser ligger
et stykke væk, og jeg skal selv betale trans-

porten, og så koster det endnu mere”,
siger han og tilføjer:
”Mine erfaringer siger mig, at det er muligt
at få job. Arbejdsgiverne vil bare ikke betale
rigtige penge for arbejdet. I princippet er
vikararbejde jo en god ting, men det skal
betales ordentligt. Det går virkelig i den
forkerte retning her i Tyskland”.

Fattigdommen er vokset

Det kan den 62-årige maskinarbejder Kaj
Hansen skrive under på. Han har været

arbejdsløs, siden Danfoss lukkede fabrik-
ken i Flensborg sidste sommer og sendte
2.000 medarbejdere på gaden.
Men allerede i 2009 fornemmede han de
nye tyske vinde, som betød, at han stif-
tede foreningen Hand in Hand. 
Hver fredag og lørdag kører han sammen
med en lille flok frivillige rundt til en række
fødevarebutikker og indsamler frugt,
grønt og brød, der passerer sidste salgs-
dag i løbet af weekenden. Og lørdag
eftermiddag kan fattige familier komme

forbi Ansgar Kirke, som tilhører det danske
mindretal, og hente forsyninger.
”Jeg kunne se, hvordan fattigdommen
voksede og voksede her i det nordlige

”Armoden er vokset.
Den sociale nød her i
Flensborg Nord, som er
det gamle industrikvar-
ter, er blevet meget
større”. 
Ordene kommer fra Pre-
ben K. Mogensen, som
de seneste ti år har
været præst i Ansgar
Kirke, der tilhører det
danske mindretal i Syd-
slesvig. Det er her, for-
eningen Hand in Hand
hver lørdag uddeler
mad til fattige. Præsten
er bekymret for stram-
ningerne i den tyske
kontanthjælp og forhol-
dene på arbejdsmarke-
det.
De såkaldte ’minijob’ –
hvor lønmodtageren
skattefrit kan tjene

3.000 kroner om måne-
den, uden at arbejdsgi-
veren skal indbetale
eksempelvis pension –
er et særligt problem.
Hvis man har minijob i
flere år, får man – ifølge
præsten – ’en rigtig sølle
pension’.
Og vilkårene for vikarar-
bejde omtaler han som
’en regulær pest’.
”Niveauet for de laveste
lønninger er pinagtigt
ringe – og de seneste år
er den udvikling kun
blevet mere dramatisk.
Man kan også være i
vanskeligheder, selv om
man har en fuldtidsstil-
ling, hvor man får en
meget ussel løn – typisk
fordi man ikke er med-
lem af en fagforening

eller er dårligt organise-
ret”, siger Preben K.
Mogensen.
Han er overbevist om, at
de tyske politikere snart
bryder det tabu, som
det hidtil har været at
indføre mindsteløn ved
lov. 
”Bare de ikke sætter
niveauet for lavt. Selv
om vores leveomkost-
ninger er mindre end i
Danmark – og vi har
reduceret moms på
fødevarer – skal mind-
stelønnen i hvert fald
være ni euro i timen.
Ellers giver det ingen
mening”, siger præsten.
Ifølge Preben K. Mogen-
sen er det helt store
problem i Tyskland den
ringe organisationsgrad.
”I Danmark spiller fag-
bevægelsen stadig en
rolle som politisk talerør,
der sidder med ved bor-
det. Det er fint med en
stærk arbejdsgiver, men
det kræver altså en
stærk fagbevægelse”,
siger han.

DANSK PRÆST I FLENSBORG: 

Tyske lønninger 
pinagtigt lave

TEMA: TYSKLAND

at en fastansat
lønmodtager i Tyskland tjener i
gennemsnit 20.250 kroner om
måneden. Vikaren tjener vika-
ren 10.640 kroner.

VIDSTE DU
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Flensborg, hvor jeg bor og holder til. Det
var helt almindelige mennesker, som ikke
længere kunne få pengene til at række i
takt med, at virksomheder lukkede eller
flyttede fra byen og antallet af vikararbej-
dere og folk på kontanthjælp steg”, for-
tæller Kaj Hansen.
Hand in Hand indsamler også brugt tøj og
tilbyder rådgivning til arbejdsløse og bør-
nefamilier.
”For knap tre år siden var der cirka 30
familier, der brugte vores tilbud. Nu er der
70, der dukker op hver lørdag. Fem-seks
stykker af dem er mine gamle kolleger fra

Danfoss, og det gør ikke bare ondt, at
folk, som jeg kender godt, ikke længere
kan klare sig selv. Det er skrækkeligt,”
siger Kaj Hansen og fortsætter:
”Og Hand in Hand er ikke den eneste for-
ening, der hjælper fattige i Flensborg. Der
findes flere organisationer, som uddeler
mad hver dag”. 

Bussen æder timelønnen

Den arbejdsløse snedker Hennes Rathje,
der også har en fortid som jernbanearbej-
der, er – sammen med sin arbejdsløse
hustru – afhængig af tilbuddet om gratis
madvarer. Ægteparret har levet af kontant-
hjælp siden 2010, og økonomien hænger
ikke sammen. Når alle faste udgifter er
betalt, har ægteparret hver måned mindre
end 2000 kroner at leve for.
”Så det er fint, at vi kan hente madvarer
her. Ja, faktisk er det fantastisk og alle
tiders, og Kaj har også hjulpet os med råd
og vejledning. Hvis vi ikke havde denne
mulighed, var der nogle af disse fødeva-

rer, vi ikke havde råd til i den sidste halv-
del af måneden”, forklarer Hennes, der
også har involveret sig i Hand in Hand
som frivillig.
Og fordi han er over 50 år, skal han – som
led i reglerne for at få kontanthjælp – også
arbejde lidt. Derfor hjælper han somme
tider især ældre borgere med havehjælp
og rengøring.
”Det får jeg 7,50 kroner for i timen oven i
kontanthjælpen. Men når jeg skal ud på
en opgave, skal jeg selv betale busbillet-
ten. Og den koster 13,50 …”

Tekst: Morten Bruun
Foto: Ole Joern

at de ufaglærte
er den største gruppe på vikar-
markedet i Tyskland. Og det er
også dem, der tjener mindst.
De må i snit nøjes med 9.195
kroner om måneden.

VIDSTE DU

at der var knap
800.000 vikaransatte i Tysk-
land i 2008. I de første år af
finanskrisen faldt det antal til
600.000. Men i dag er der knap
en million lønmodtagere på
vikarholdet.

VIDSTE DU

Selv om der stadig er gang i industrien og værftet 
i Flensborg, skyder der flere og flere foreninger, 

som hjælper fattige familier, op.



Det tyske IG Metall har en ny
taktik, men målet er det
samme.

Sådan kan man beskrive IG Metalls indsats
for at bekæmpe virksomheders brug af
underbetalte vikarer.
Hvor den tyske fagforening tidligere jag-
tede de bureauer, der lejer lønmodtagere
ud som vikarer, går man nu efter arbejdsgi-
verne. Eller som Michael Schmidt, formand
for IG Metall i Flensborg, formulerer det:
”Vores kampagne ’Ens arbejde – ens løn’
rettede sig i begyndelsen stærkt mod

vikarbureauerne, hvor nogle af dem er
ganske forfærdelige. Nu ser vi nærmere
på de virksomheder inden for vores
område, der ansætter vikarerne”.

Gav bonus på værftet

Den kamp er mindst lige så svær, men
den har givet resultater. 
Ved den seneste overenskomst accepte-
rede blandt andet det lokale skibsværft
FSG – Flensburger Schiffbau-Gesellschaft –
en aftale, der betyder, at vikarer får en
lønforhøjelse på 15 procent efter seks
ugers ansættelse. Derefter stiger lønnen
trinvis – og efter ni måneders ansættelse
tjener vikarerne næsten det samme som
de fastansatte.
Samtidig er der taget højde for, at værftet

– der for tiden beskæftiger cirka 100 ’leje-
svende’ – ikke kan omgå denne aftale ved
at fyre vikarerne og erstatte dem med ny
arbejdskraft, før lønnen hæves.
”Det er en fremgang, der er til gavn for os
alle”, siger Hans Gerhard Leu, der var med
til at forhandle aftalen på plads, umiddel-
bart før han for nylig stoppede som for-
mand for Fællesklubben og fællestillids-
mand for de cirka 760 medarbejdere. 

For få organiserede

I forhandlingerne har hans trumfkort
været, at den faglige bevidsthed er høj
blandt de fastansatte, hvor næsten alle er
medlem af IG Metall.
Det er usædvanligt. I Tyskland er der –
bortset fra få brancher som eksempelvis
metalindustrien – ikke tradition for at
organisere sig. Organisationsgraden er i
dag nede på 21 procent – mod tidligere
27 procent.
I stedet løses mange problemer i de
enkelte virksomheders såkaldte Bedriftsråd
– der til en vis grad kan sammenlignes
med samarbejdsudvalgene i Danmark.
Men disse råd er forkætrede i fagbevægel-
sen, fordi de – sammenlignet med Dan-
mark – ’underminerer’ fagforeningens
rolle på arbejdspladserne. Samlet betyder
det, at fagforeningerne står uhyre svagt. 

Vi skal konfrontere politikere

Det afspejler sig blandt andet i, at brugen
af vikararbejdere er steget, hver gang poli-
tikerne har ændret loven om vikararbejde
og gjort det endnu mere attraktivt for
arbejdsgiverne – som det dokumenteres i
den seneste rapport fra den tyske arbejds-
formidling. 
”Udviklingen eksploderede især, da politi-
kerne for knap ti år siden tillod arbejdsgi-
verne at fyre fastansatte og genansætte
dem som vikarer. Et af de grelle eksempler

i den forbindelse var Motorola, som fyrede
700 medarbejdere og genansatte de 600
til en langt lavere løn”, fortæller Michael
Schmidt.
Derfor skal fagforeningen fortsat konfron-
tere politikerne og forklare, at de har lavet
nogle ’tåbelige’ love. Derfor skal fagfor-
eningen fortsat skabe debat og forsøge at
skandalisere, at helt almindelige menne-
sker tvinges til at arbejde til en ringe løn
og under forfærdelige betingelser. 

Rammer alle brancher

Samtidig understreger han, at det ikke
kun er i industrien, arbejdsgiverne tyer til
de billige vikarer. Tendensen har bredt sig
til adskillige brancher. Der findes virksom-
heder, hvor hele bogholderiet og det
meste af personaleafdelingen består af
vikarer. Og på Airbus-fabrikken i Hamborg
er der 4.000 vikar-ansatte ingeniører.
”Tidligere var det utænkeligt. Nu er det
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Slut med 
løntrykkere

TEMA: TYSKLAND

at vikarbranchen
reagerer hurtigere på nye kon-
junkturer end det kendte
arbejdsmarked. Når krisen
sætter ind, er vikarerne de før-
ste, der ryger ud. Når udviklin-
gen vender, er de også de før-
ste til at få job igen. 

VIDSTE DU

TYSK METALFORBUND:



hverdag”, siger IG Metall-formanden og
fortsætter:
”Dybest set handler det her ikke kun om
lønpolitik. Det lyder højtideligt, men det
handler også om værdigheden i at
arbejde. Om menneskets værdighed.
Arbejde er identitet, men det oplever vika-
rerne ikke på samme måde. De længes
efter at ’høre til’. Vikararbejde skal mini-
meres, fordi det forandrer mennesker og

dermed også vores
samfund”.
Scan koden og se filmen
‘Vikar mig vel’, eller se
den på danskmetal.dk

Dårlig løn. Øget risiko for at blive fyret.
Ingen ret til ferie. Og nærmest ingen
chance for at veksle jobbet til fast
arbejde.
Det er blot nogle af de vilkår, som de
tusindvis af tyske lønmodtagere, der
arbejder som vikarer, må finde sig i.
Arne Eichberg, pressetalsmand for
Arbejdsformidlingen i Flensborg, frem-
hæver da også temaet som ’kontrover-
sielt’.
”Her i Nordtyskland er problemet dog
ikke så stort, hvor mindre end to pro-
cent er ansat som vikarer. Det er
anderledes i de store industriområder i
for eksempel Sydtyskland, hvor bil-,
kemi- og stålvirksomheder ansætter og

fyrer vikaransatte medarbejdere med
kort varsel”, siger han og tilføjer:
”Det er en klar fordel for industrien,
men langtidsledige og ufaglærte har
gennem vikarjob mulighed for at få
arbejde inden for områder, hvor de
ellers ikke ville blive ansat”.
Bundesagentur für Arbeit dokumente-
rer i en rapport fra juli i år, at kun syv
procent af vikarerne har held til at blive
fastansat i virksomheden. Men på
grund af mangel på faglærte er det,
som om virksomhederne nu i højere
grad er begyndt at holde på folk”,
siger Arne Eichberg.
Der er 17.700 vikarbureauer i Tyskland. 
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En klar fordel for industrienat vikaransatte
har langt større risiko for at
ende i arbejdsløshed end
deres kolleger.

VIDSTE DU

På værftet i Flensborg
har arbejderne opdaget,
at det er lukrativt for ar-

bejdsgiverne at leje vika-
rer. De faste job er true-
de, og det har – ifølge IG
Metall-formand Michael
Schmidt og forh. fælles-
tillidsrepræsentant Hans
Gerhard Lau – betydet,
at de fastansattes soli-

daritet med vikarerne er
vokset. Alle ved nu, at

det er farligt at tro, at vi-
kararbejde kun rammer

naboen, siger de to.
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Måske har du mødt Metal på
vejen? Det sidste år har Metal
nemlig kørt rundt i landet og
besøgt virksomheder. Formå-
let er at få valgt tillidsrepræ-
sentanter og lavet overens-
komst. Og selv om virksomhe-
derne ikke ved, at Metal kom-
mer på besøg, er de generelt
positive.

”Det er altid spændende at komme ud og
høre, hvordan medlemmerne har det på
deres arbejdspladser, og hvad de går og
laver”, siger Henning Blok Madsen, mens
han kobler ud og skifter til tredje gear.
Han fortsætter:
”Vi kører ud til forskellige virksomheder og
siger: ”Dav, vi er fra Dansk Metal. Må vi
komme indenfor?””
Henning Blok Madsen er faglig sekretær i
Dansk Metal. Siden november har han og

kollegaen John Jeppesen på skift kørt ud
og besøgt virksomheder med metallere
ansat. Og de kommer vidt omkring. Fra
Bornholm til Sønderborg. Fra Aalborg til
Holbæk. I dag er Henning på vej til Sla-
gelse for at besøge virksomheden
Westrup, som producerer korn- og frøsor-
teringsmaskiner. 

Risiko for en lukket dør

Formålet med projektet er blandt andet
at besøge virksomheder, hvor der for
eksempel ikke er en tillidsrepræsentant

eller overenskomst
og forsøge at få
bragt det på
plads. Besøgene
sker i samarbejde
mellem Metals
forbundskontor
og den lokale
afdeling.
Det er altid kun
én fra forbundet

og én fra afdelingen, som kommer ud til
virksomheden. I dag er Jan H. Nielsen fra
Metals Midtsjællandsafdeling, som følges
med Henning.
”Det kan komme til at virke overvældende
for virksomheden, hvis vi lige pludselig står
3-4 mand uden for døren. Så kan vi risi-
kere, at de slet ikke har lyst til at lukke os
ind eller tale med os”, forklarer Henning.

Westrup vokser 

Denne dag er formålet med virksomheds-
besøget ikke at opfordre til at få valgt til-
lidsrepræsentant. For det har de hos
Westrup. Men der er også andre vigtige
grunde til, at Metal kommer på virksom-
hedsbesøg, nemlig at fastholde medlem-
mer og hverve nye.
Henning svinger bilen ind på parkerings-
pladsen. Produktionschef Per Jensen og til-

Dav, vi er fra
Dansk Metal

Simon Nielsen (nr.
to fra venstre) hav-
de været ansat på
Westrup i fem da-
ge, da Metal kom
på besøg. Han fik
en god snak med
Jan H. Nielsen fra
Dansk Metals
Midtsjællandsafde-
ling (tv.) og faglig
sekretær i Dansk
Metal Henning
Blok Madsen (nr. to
fra højre). 
Efterfølgende
meldte Simon sig
ind.
Til højre ses tillids-
repræsentant hos
Westrup Uffe Ron-
nenberg. 

Det er
altid

spændende
at komme ud
og høre,
hvordan
medlem-
merne har
det.

”



lidsrepræsentant Uffe Ronnenberg venter
uden for værkstedet. Det går godt hos
Westrup. Faktisk så godt, at virksomheden
inden for den sidste måned har ansat ti og
snart skal bruge ti mere. Virksomheden er
vokset til over 110 ansatte i Slagelse. 

En af dem, som
netop er blevet
ansat, er Simon
Nielsen. Han har
endnu ikke fået
meldt sig ind i
Metal, men har
tænkt sig at gøre
det hurtigst muligt.
Han får en god

snak med Henning og Jan om, at Metal
bl.a. kan hjælpe ham med efteruddan-
nelse, så han kan dygtiggøre sig og være
endnu bedre stillet på arbejdsmarkedet. 

Bagefter bliver Henning og Jan vist rundt
på Westrups to værksteder af produktions-
chefen Per og Uffe, som er smed og har
været hos Westrup i fem år. Det er hans
fjerde år som tillidsrepræsentant, og han
har haft brug for information om blandt
andet overenskomst:
”Det har mest været spørgsmål om, hvad
der gælder, og hvordan man gør i praksis.
Hvis jeg er i tvivl om noget, ringer jeg til
Dansk Metals Midtsjællandsafdeling”,
siger Uffe.  

Generelt godt modtaget

Midt i værkstedet står Peter Madsen og
svejser. Han er klejnsmed og har været hos
Westrup i 27 år.
”Jeg synes, det er fint, at Metal kommer
ud. Hvis der er nogle problemer, kan
Metal hjælpe med at få bragt det i orden.

Derudover er
det vigtigt
at sørge
for, at
man har
ordentlige
forhold på
arbejdsplad-
sen. Her har vi
ordnede forhold og det fungerer upåkla-
geligt”, siger han. 
Generelt bliver repræsentanterne fra Metal
godt modtaget, når de kommer ud.
”Vi har fået mange gode tilbagemeldin-
ger, og flere afdelinger har igangsat en
proces, hvor de selv planlægger endnu
flere virksomhedsbesøg”, siger Henning
Blok Madsen.

Tekst: Fie Toxverd
Foto: Lars Rønbøg

Hvis der
er nogle

problemer,
kan Metal
hjælpe med
at få bragt
det i orden.

”
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Efter et besøg fra Dansk Metal
besluttede Martin Stenholm
og hans kolleger at vælge en
tillidsrepræsentant. 

Sidste år fik metalleren Martin Stenholm
og hans kolleger uventet besøg af Martin
Bay Nielsen fra Metal Roskilde og John
Jeppesen, som er faglig sekretær i Dansk
Metals forbundskontor.

På Martin Sten-
holm og kolleger-
nes arbejdsplads
havde de nemlig
ikke valgt nogen
tillidsrepræsen-
tant. Derfor kom
Metal på uan-

meldt besøg for at høre, hvordan det gik
og for at forklare dem om fordelene ved

at have en tillidsrepræsentant.
”Det var meget rart, at Metal kom ud på
besøg. Til daglig har man jo normalt ikke
så meget kontakt med dem, så det er
godt, de kommer ud og viser ansigtet”,
siger Martin.
Besøget satte nogle tanker i gang hos
Martin og hans kolleger.
”Vi bestemte os for at vælge en tillidsre-
præsentant bl.a. for at stå bedre, hvis der
skulle ske noget med virksomheden i
fremtiden”, forklarer Martin. 
Et halvt år senere gik virksomheden kon-
kurs og blev overtaget af Bjarne Nielsen
A/S Osted. Men hvis den ikke var blevet
overtaget, ville Martin og hans kolleger
have haft god brug for en tillidsrepræsen-
tant, mener han.
”Jeg havde i forvejen en god dialog med
ledelsen, og jeg ville gerne påtage mig
ansvaret som tillidsrepræsentant. På den

måde fik vi også
en talsmand, som
blev kaldt op til
ledelsen og infor-
meret om, hvad
der skulle ske. Det
synes jeg jo også
er sjovt at være
med til”, siger
Martin og tilføjer:
”Vores forretnings-
fører syntes også,
det var fornuftigt.
Det er også rart

for ham, at han har en at gå til, hvis der er
noget”, siger Martin, som føler sig godt
hjulpet af Metal Roskilde, hvis han er i tvivl
om noget.

Tekst: Fie Toxverd
Foto: Sanne Vils Axelsen
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Forsikring 
for fremtiden

Det er
godt, at

de [Metal]
kommer ud
og viser
ansigtet.

”

Jeg
havde i

forvejen en
god dialog
med ledel-
sen, og jeg
ville gerne
påtage mig
ansvaret som
tillidsrepræ-
sentant.  

”

Dansk Metals besøg på virksomheder uden tillidsrepræsentant
eller overenskomst kommer ikke kun de ansatte dér til gode.
Indsatsen gavner alle medlemmer og lønmodtagere gene-
relt. 
”Jo flere lønmodtagere, der er omfattet af overenskomsten

for faget og branchen, jo stærkere står den enkelte, og kun
gennem fagforeningen har den enkelte

indflydelse på sin overenskomst”, siger formanden for Dansk Metal
Claus Jensen og tilføjer:
”Når overenskomsten omfatter mange virksomheder i branchen, sikrer det samtidig
en fair konkurrence for den enkelte arbejdsgiver”.

Resultater
Siden projektet blev skudt i gang,
har John og Henning besøgt 42
afdelinger og 538 virksomheder.

Der er indgået 5 nye overenskom-
ster og skabt grundlag for flere.

Der er registreret 114 nye tillids- og
arbejds miljørepræsentanter samt
værksteds repræsentanter. 

Metal har fået 59 nye medlemmer,
hvoraf ca. 80 procent er lærlinge.

Det hjælper også dig!



Et besøg fra Metal satte 
tankerne om en tillids -

repræsentant i gang hos 
Martin Stenholm og kollegerne.

De valgte Martin som 
tillidsrepræsentant for at stå

bedre, hvis der skulle ske noget
med virksomheden i fremtiden.
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Benny Nielsen og Ken Christensen (i orange)
piller gamle kabler ned i Lille Kongensgade.
Ken siger, de har klippet en aktiv forbindelse

og ikke ved, hvis det er. "Men de skal nok
henvende sig", siger han. 

Niels Trankjær Jensen, Metal, rørlægger.
Svejser fjernvarmerør. Han har lige fået
totalskadet sin kassevogn af en bilist,

som kørte uforsvarligt. 

Jim Karlsen fra B & E Stål
arbejder på Musikkens Hus.

Metallere på udearbejde



Niels Trankjær Jensen,
Metal, rørlægger. Her ved
fjernvarme pumpestation.

Søren Nielsen, tv, Metal, Jens
Rose, i midten, 3F og Ole Kristen-

sen, th, Metal. Orskov repara-
tionsskibsværft.

Foto: © Michael Bo Rasmussen
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I kul og damp

Jens Christiansens 
arbejdsplads er Asnæs-
værket, og herfra bliver

der leveret damp og
gips til Novozymes og

Gyproc.



Asnæsværket er centralt placeret i
Symbiosen i Kalundborg og er en vig-
tig leverandør i hele det system, der gør
det muligt for deltagerne at udnytte hin-
andens affald og spildprodukter som res-
source. Værket leverer blandt andet gips til
Gyproc og damp til Novozymes og Statoil.
Både damp og gips kommer fra Blok 2,
som har en kapacitet på 150 MW. Hele
produktionen af el og varme styres via et
SRO-anlæg, som er det samlede elektroni-
ske system til styring, regulering og over-

vågning af kraft-
værket, og som
også er elektrome-
kaniker Jens Chri-
stiansens vigtigste
arbejdsområde.
”I dag vedligehol-
der jeg SRO-
anlægget sammen

med et par kolleger. Det er her, maskinme-
strene sidder og betjener kraftværksanlæg-
get, og det foregår oppe i kontrolrummet,
hvor hovedcomputerne og en række min-
dre computere er samlet. Desuden er der
rundt omkring på anlægget computere og
PLC’ere, som samler og sender signaler fra
ventiler, motorer, temperaturmålinger
videre til SRO-anlægget. Som sikkerhed er
anlægget dubleret, så der hele tiden er
computere, som kan tage over, hvis noget
går galt. Uden styring vil vi simpelthen
være nødt til at stoppe værket”.

For fuld damp

Under elproduktion er damp et stort spild-
produkt, men den bliver sendt videre til
blandt andet Novozymes, som bruger den
til opvarmning i enzymproduktionen. På
Asnæsværket bliver der brugt damp til at

drive turbinerne, og efter at have været
gennem processen på værket bliver den
sendt ud i Symbiose-systemet.
”Man kan sige, at det foregår for fuld
damp. Vi har et kæmpestort fyr, som var-
mer vand op til 500 grader varm damp
med et meget højt tryk, og det bliver
sendt gennem først en højtryksturbine, så
gennem en mellemtryks- og derefter til en
lavtryksturbine. Derefter er dampen nede
på et par hundrede grader, og en del bli-
ver sendt gennem varmevekslere til fjern-
varmeforsyningen, mens en del går til
virksomheder i Symbiosen”, siger Jens
Christiansen, der har været på Asnæsvær-
ket i seks år.
Dampen er vigtig for Novozymes og lige-
ledes for Statoil, der også er med i udveks-
lingssystemet. På et kraftvarmeværk som
Asnæsværket bliver overskudsvarmen i for-
bindelse med elproduktionen udnyttet i
fjernvarmenettet. Men værket i Kalund-

borg har så stor en elproduktion, at ikke al
damp kan bruges til fjernvarme. I stedet
kan en væsentlig del af den udnyttes af
virksomheder i Symbiosen, og værket har,
siden Symbiosen for alvor kom op at køre
for godt 40 år siden altid spillet en central
rolle i udvekslingssystemet. 

Gips-leverandør

Asnæsværket er også leverandør af gips
og dermed det vigtigste råstof til Gyproc,
som fremstiller gipsplader til byggeindu-
strien.
”Værket bruger kul til at varme vandet op
med, og gipsen er et spildprodukt fra
afsvovlingen af røgen. Den bliver ledt
gennem en væske af kalk og vand, hvor
kalken binder svovlet og bliver til gips og
til et brugbart råstof i stedet for affald”,
siger Jens Christiansen.
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Kalundborg har et særligt rørsystem. Store grønne rør løber
over jorden og forbinder byens største virksomheder i et
unikt udvekslingssystem. Det sætter dem i stand til at bruge
hinandens affaldsprodukter og oven i købet mindske udled-
ningen af 275.000 ton CO2 om året.
Kalundborg Symbiose hedder systemet, og det omfatter
nogle af byens største virksomheder og den kommunale for-
syning, som udveksler bl. a. damp, spildevand og gipsaffald.
Den enes affald bliver den andens råvarer. 
Mød tre metallere på arbejde i Kalundborg Symbiosen.

Fra affald til råvarer

Som sik-
kerhed er

anlægget dub-
leret, så der
hele tiden er
computere, som
kan tage over.

”



Kalk + svovl = gips

Smed Willi Fiedel har
været på Gyproc i 25
år, og rygterne vil vi-

de, at fabrikken 
er bygget op 

omkring ham. 
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Virksomheden Gyproc fremstiller
gipsplader, og via Kalundborg Symbiose
er den storaftager af gips fra en anden
symbiose-deltager, nemlig Asnæsværket.
Her er gipsen et biprodukt fra afsvovlin-
gen af røgen, og i stedet for at ende som
affald bliver den efter en tur på Gyprocs
produktionsanlæg til byggemateriale.
Midt i gipspladefremstillingen arbejder
smed Willi Fiedel. Sammen med virksom-
hedens andre smede vedligeholder og
reparerer han produktionsanlægget, hvor
den fintmalede gips bliver til færdige pla-
der til vægge og lofter. Han har været på
Gyproc i 25 år, og fra den første dag har
en af hans faste arbejdsopgaver været
vedligeholdelsen af anlæggets gipsmixer.
"Mixeren har kørt i 40 år, og den har en
central funktion på anlægget. Det er her,
at al den gips, der bliver brugt i plade-
fremstillingen, bliver blandet med vand
og tilsætningsmidler, før den kan sendes
videre i processen. Mixeren har kørt stabilt
i alle årene og er faktisk kun nede, når den

er ude til gennemsyn og vedligehold. Vi
har da én mixer mere i reserve, men den
er der sjældent brug for", siger Willi Fiedel.

Lang glidende proces

Udover gips fra Asnæsværket får Gyproc
industrigips fra blandt andre sjællandske
kraftværker, naturgips fra Spanien og gen-
brugsgips fra affaldsselskabet Kara/Novo-
ren, som også er med i Kalundborg Sym-
biose. Hele produktionen foregår i en lang
glidende proces,
hvor rågipsen
kommer ind i den
ene ende og de
færdige plader ud i
den anden ende.
"Først bliver de for-
skellige slags gips
blandet i et passende forhold, afhængigt
af hvad den færdige gips skal bruges til”,
fortæller Willi Fiedel. ”Derefter bliver gip-
sen pulveriseret, så kornstørrelsen er ens,
og udtørret for vand. Så har vi et fint pul-

ver, som er klar til en tur i mixeren, og
den kan man nærmest sammenligne med
en stor fladbundet gryde. Den vejer cirka
1,5 ton, og selve mixerkammeret er kun
ca. 30 cm højt og halvanden meter i dia-
meter. Men her skal al gipsen igennem".
I mixeren bliver gipsen blandet med vand
og accelerator (malet tørret gips) og skum
for at gøre den lettere. Desuden skal den
have forskellige tilsætningsmidler for
blandt andet at binde den til den karton,
der bliver lagt uden på gipspladerne. Og
så får gipsen en tur på et ca. 300 meter
langt transportbånd, hvor den hærder,
inden den når frem til en kniv, som skærer
den ud i plader. Sidste station er ovnen,
som Willi Fiedel også sørger for gennem-
syn og vedligehold af. Her bliver pladerne
tørret ved 150-170 grader i en time og
derefter savet ud i den rigtige størrelse,
stakket og kørt på lageret som nyt bygge-
materiale.

RGS 90

Tissø

DONG EnergyKara / Noveren

Novo Nordisk

Gyproc

Statoil

Inbicon

Novozymes

Landbrug

Spildevandsanlæg

Kalundborg Forsyning

Rensningsanlæg

Gødningsindustrien

Nikkelindustrien

Fiskefarme

Griselandbrug

Cementindustrien

Vi har da
én mixer

mere i reserve,
men den er der
sjældent brug
for.

”

Reducerer 
CO2-udslip med 
275.000 ton

Virksomhederne reducerer
årligt C02-udslippet med
275.000 tons på grund af
deres deltagelse i affalds- og
spildproduktudnyttelsen i Sym-
biosen.
Det oplyser Niels Larsen, der er
direktør i Kalundborg Sym-
biose Center og projektchef for

Kalundborg Kommunes
grønne industriprojekter.  I
Symbiosen køber og sælger
offentlige og private virksom-
heder affald fra industriproduk-
tion i et lukket system. Det er
blandt andet damp, støv, gas,
varme, slam og gips. 
De første tanker om symbiose

blev udvekslet blandt nogle af
byens daværende virksom-
hedsledere for 50 år siden, og
efterhånden blev tankerne til
Kalundborg Symbiose, der i
dag er organiseret som en for-
ening. Medlemmerne er
Asnæsværket, Statoil, Novo
Nordisk, Novozymes, Gyproc,

Kara/Novoren, RGS 90,
Kalundborg Kommune og
Kalundborg Forsyning. 
”Der er en meget stor uden-
landsk interesse for Symbiosen,
og i det sidste års tid har vi
også mærket en stigende inter-
esse fra andre danske industri-
byer”, siger Niels Larsen.



Enzymer uden spild

Smed Niels Mortensen
vedligeholder den 

automatiske del af det
kæmpestore enzym-

produktionsapparat på
Novozymes.



Novozymes er verdens førende
enzymproducent, og fabrikken i
Kalundborg producerer enzymer til det
europæiske marked. Virksomheden er
med i spildstrømsudnyttelsen i Kalund-
borg Symbiose og aftager damp fra
Asnæsværket, mens den selv sender gød-
ningsholdigt slam til landbruget og renset
spildevand  til det kommunale rensnings-
anlæg, som udnytter varmen i vandet.
"Dampen fra Asnæsværket bliver brugt til
opvarmning af gæringsprocessen og af
spildstrømmene fra enzymproduktionen.
Alle spildstrømme skal opvarmes for at
sikre, at de sidste enzymaktiviteter er
døde, og rensningen og opvarmningen
foregår i fabrikkens eget store industrielle
rensningsanlæg", fortæller smed Niels
Mortensen.
"De rensede spildstrømme bliver delt op i
en fastmassedel og en vanddel. Fastmas-
sedelen bliver kørt ud til landbruget, mens
vanddelen bliver sendt videre til kommu-
nens rensningsanlæg. På grund af
opvarmningen er Novozymes’ spildevand
varmere end vandet fra de private hus-
holdninger, og det er en fordel på rens-

ningsanlægget,
fordi varmen øger
den biologiske
aktivitet i anlæg-
get", forklarer Niels
Mortensen.
Han har været
med, næsten siden
fabrikken blev en
del af Kalundborg
Symbiose. Han
startede som indle-
jet smed i 1991, blev ansat i 2000 og har
siden arbejdet i vedligeholdelsesafdelin-
gen.

På enzymanlægget

Næsten alle manuelle processer i produk-
tionen er fjernet. Det betyder, at gærings-
væskerne flyttes rundt i kar og tanke ved
hjælp af computerstyring og avanceret
teknologi. Men vedligehold og reparatio-
ner kræver stadig kyndige faglærte.
"Jeg arbejder på det anlæg, hvor gærings-
væsken til enzymproduktionen bliver ren-
set op, og sørger for det daglige vedlige-
hold af den automatiske del af produk-

tionsapparatet. Det er blandt andet pum-
per, ventiler, transmission, gearkasser, og
der er mange forskellige transportveje,
rørsystemer og reguleringsfunktioner, som
er nødvendige for at styre hele det store
produktionsflow", siger Niels Mortensen.
Det er sjældent, at større dele af anlægget
går ned, men den daglige vedligeholdelse
af pumper og ventiler kan også være
omfattende. 
"Når rør og ventiler og andre dele af
anlægget skal skilles ad, skal vi sikre os, at
der ikke er noget i systemet, der starter
op, så væske og kemikalier ryger ud i rum-
met og rammer os. Det betyder, at vi
nogle gange bliver nødt til at lukke en
tavle med 60 ventiler bare for at lave en
enkelt ventil. Så jo mere teknologisk avan-
ceret anlægget bliver, jo mere omfattende
kan det være, når noget skal repareres, og
jo mere må vi sikre os", siger Niels Mor-
tensen.

Tekst: Bodil Rohde
Foto: Carsten Snejbjerg
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Sådan karakteriserer Poul-Erik
Christensen, formand for
Metal Kalundborg, udveks-
lingssystemet Kalundborg
Symbiose. Af de 1535 med-
lemmer i afdelingen arbejder
ca. 280 på virksomheder, som
er med i Symbiosen.
Poul-Erik Christensen er ikke i
tvivl om, at der er store frem-
tidsperspektiver i den slags
industrielle genudnyttelsessy-
stemer.
"Det er en fornuftig tankegang
at gøre industrielt affald og
spildprodukter til ressourcer,
og det er den vej, udviklingen
kommer til at gå”, siger han.
”Lige nu oplever vi også et nyt
projekt, som er en udløber af
Symbiosen, og som hedder
Smart City Kalundborg. Her er
både kommunen og private
virksomheder med, og det skal
vise, hvordan en by kan

udnytte energien bedst
muligt. Bl.a. ved at få de syste-
mer, der styrer el, vand,
varme, transport og bygnin-
ger til at tale sammen. Det

hele kommer til at foregå på
en åben platform, hvor en
række virksomheder stiller
deres teknologi og viden til
rådighed".

Nogle
gange

bliver vi nødt
til at lukke
en tavle med
60 ventiler
bare for at
lave en
enkelt ventil.

”

Et unikt system
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Symbiose-direktør Niels Larsen 
og formanden for Metal 

Kalundborg Poul-Erik Christensen.



Fjernsyn
for dig
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Hvad laver en film- og tv-pro-
duktionstekniker?
En film- og tv-produktionstekniker står
med ansvaret for al det tekniske
arbejde bag en produktion. Man skal
kunne mestre fire opgaver; være kame-
ramand, sørge for lyd på optagelsen,
og lys når det er nødvendigt, og så er
det også en fordel, hvis man kan klippe
det sammen i redigeringsrummet bag-
efter.
Det er mange forskellige kasketter, man
har på, og det er et stort ansvar, for der
er meget at holde styr på. 

Hvorfor blev du film- og tv-
produktionstekniker?
Min interesse for at filme er vokset gen-
nem hele mit liv. Allerede i fritidsklub-
ben var jeg fascineret af at filme, og da
mine forældre i 1996 købte et videoka-
mera, filmede jeg vores familieferier og
naboernes sølvbryllupsfest. I 2003 blev
jeg elev på DR i Aarhus, og efter endt
uddannelse og et par kontrakter blev
jeg fastansat sidste år.

Hvad er det bedste ved at
arbejde hos DR?
Vi laver mange forskellige programmer
og opgaver, og derfor er arbejdet
meget alsidigt. Sidst jeg opdaterede
mit CV, havde jeg været med til at lave
over 100 programmer som fx Melodi
Grand Prix, Hammerslag og Den Store
Bagedyst. 

Hvilke opgaver er de sjoveste?
De sjoveste produktioner er dem, hvor
vi er flere teknikerkolleger samlet og
løser de tekniske opgaver i fællesskab.
Da jeg lavede Den Store Bagedyst, var
vi 20 kolleger af sted – heraf 6 fotogra-
fer. Så kan vi nørde sammen og kigge
på udstyr. Da vi optog Ramasjang
Rally i sommers, brugte vi fx
GoPro-miniaturekameraer, som jeg
ikke havde brugt før. Så lærte jeg
at betjene en ny slags udstyr og fik
udvekslet erfaringer med kolleger,
jeg ellers ikke ser til daglig.

Hvilket stykke arbejde er du
mest stolt af?
DR2-programmet Nak & Æd, hvor kok-
ken Nikolaj Kirk og naturmanden Jør-
gen Skouboe går på jagt og skal nakke

et bestemt dyr og tilberede det over
bål, betyder noget helt særligt for mig.
Det er nemlig vores eget koncept, og
jeg har været med fra start i 2010. Lige
nu klipper jeg sæson 3.
Seerne har taget godt imod program-
met, og i august vandt vi prisen som
Bedste Livsstilsprogram ved TvPrisen
2012 foran bl.a. Luksusfælden og
Masterchef. Det er et kæmpe skulder-
klap, at en fagjury også mener, at det er
godt tv.

Har dit arbejde ændret din
måde at se tv på?
Jeg er blevet mere kritisk over for de
programmer, jeg ser. Nogle gange kan
jeg godt sidde og krumme tæer, hvis
der fx er knas med lyden, og det ikke
bliver ordnet, eller fokus ikke er stillet
rigtig, så billedet er uskarpt. Det kan
irritere mig så meget, at jeg glemmer at
høre efter, hvad der rent faktisk bliver
sagt. 
Til gengæld elsker jeg programmer som
X-factor eller Forbrydelsen. Man kan se,
der er mange mennesker på opgaven,
og produktionerne er gennemført i
orden. 

Hvem skal have stafetten
næste gang?
Det skal en radio-tv-fagtekniker. Det
lyder spændende, og jeg tænker, de er i
samme branche som jeg selv, men jeg
ved ikke, hvilke opgaver de har.

Tekst: Fie Toxverd
Foto: Brian Rasmussen
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Navn: Marco Møller

Alder: 32 år

Beskæftigelse: Film- og tv-

produktionstekniker

Arbejdsplads: DR i Aarhus

Løn: 30.000-35.000 kroner

Jobstafetten m
ed
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Svejseskandale på Limfjordsbroen:

Så må vi
lave den
sev



Da Limfjordsbroen i foråret blev påsejlet af et finsk containerskib, regnede man
med, at den ville blive repareret i løbet af få måneder. Men en polsk underleveran-
dør har afleveret nyt broelement fyldt med alvorlige fejl i svejsningerne. Nu skal
nordjyske svejsere lave arbejdet.

Helge Bast bor i Brønderslev og arbej-
der i Aarhus. Han har det fint med at
pendle hver dag i fire timer i alt for at
passe sit job.
Normalt tager han turen i tog, men
siden et finsk containerskib 28. marts
sejlede ind i jernbanebroen over Lim-
fjorden og ødelagde broklappen, har al
togtrafik mellem Aalborg og Vendsyssel
været indstillet.
I stedet er den del af rejsen foregået
med bus, og det er Helge Bast sådan
set ligeglad med, da transporttiden
stort set er den samme.
Til gengæld er han ikke ligeglad med, at
Banedanmark midt i november endnu
en gang meddelte, at reparationen ville

trække ud. Broen skulle have været fær-
dig først i november. Det tidspunkt blev
rykket til sidst i november. Men nu bli-
ver den – formentlig – tidligst farbar
februar 2013 – 11 måneder efter, at den
gik i stykker.
Denne gang var forklaringen en over    -
 vældende række af fejl i de nye svejs-
ninger. Svejsninger, som totalentrepre-
nøren MT Højgaard havde fået lavet
hos en polsk underleverandør.
”Der er masser af dygtige svejsere i
Nordjylland. Hvis Banedanmark fra
starten havde sørget for at lægge
opgaven hos for eksempel Bladt Indu-
stries i Aalborg, er jeg sikker på, at
arbejdet havde været færdigt for

længe siden. Og samtidig havde det
også givet job til arbejdsløse metalar-
bejdere”, siger Helge Bast.
Han taler ikke bare som pendler. Han er
nemlig konsulent i Metal A-kasses cen-
tralstationen for Nord- og Midtjylland
og har om nogen føling med behovet
for at skaffe nye arbejdspladser.

Det er en farce

Netop Bladt Industries var fra begyn-
delsen involveret i arbejdet. Da contai-
nerskibet M/S Ramona sejlede ind i
Limfjordsbroen, havde Bladt en kran
liggende i Aalborg havn og blev derfor
straks hyret til at fjerne den ødelagte
broklap.
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Knap en måned senere var Bladt
et af de tre firmaer, som Banedanmark
inviterede til at byde ind på opgaven som
totalentreprenør – de to øvrige var E. Pihl
& Søn samt MT Højgaard.
Og det var altså sidstnævnte, der vandt
opgaven – og bestilte svejsearbejdet hos
en polsk samarbejdspartner – med et bud,
der ifølge Metal Magasinets oplysninger
var 7-10 millioner kroner billigere end til-
buddet fra Bladt.
Formanden for Metal Aalborg Jan Greger-
sen er stærkt forarget over forløbet.
”Det er en farce, der minder om dengang,
vi byggede Storebæltsbroen. Her blev
fagene til stålbroen lavet af italienere, men
kvaliteten var så dårlig, at nordjyske
smede måtte lave det om. Nu viser det sig
igen, at billige løsninger – denne gang fra
Østeuropa – resulterer i dårlig kvalitet”,
siger Jan Gregersen.

Overholder ikke krav

Han står ikke alene med den påstand.
Uden at kende til de præcise fejl i den
aktuelle sag med Limfjordsbroen har Erik
Bjørn, svejsekonsulent i det danske firma
Svejsehuset, gjort samme iagttagelse.
”Vi ser oftere og oftere, at der kommer

stål østfra, hvor svejsearbejdet ikke er
udført korrekt. Vi har i Danmark tradition
for at svejse, og der er mange, mange
dygtige svejsere i Danmark. De har en
svejseuddannelse, de er certificerede svej-
sere, og deres svejsepas skal løbende for-
nyes. Svejsearbejdet bliver udført efter
Dansk Standard,
som er forbundet
med en omkost-
ning for alle dan-
ske virksomheder i
svejsebranchen.
Derfor er det også
kedeligt at se, at
der kommer stål-
konstruktioner til Danmark, hvor disse
krav ikke er overholdt”, siger Erik Bjørn og
tilføjer:
"Østeuropæerne er billigere og springer
kravene over, og derfor kommer vi i
denne situation igen og igen”.

Det skal koste 

I Aalborg håber Metals afdelingsformand
Jan Gregersen, at MT Højgaard rammes af
dagbøder som straf for, at projektet med
at reparere broen er blevet forsinket. Han
spekulerer også på, hvad det har kostet

statskassen, at Vendsyssel har været koblet
af Danmark i så lang tid. Og så håber han,
at den danske stat i fremtiden prioriterer
store anlægsopgaver til gavn for danske
virksomheder og lønmodtagere.
”Ingen kan gardere sig imod, at et container-
skib sejler ind i en bro. Men vi kan gardere os

imod at vælge den dårligste løsning, når
broen skal repareres. Her i Aalborg har vi
firmaet, der kunne have klaret opgaven
effektivt – og vi har arbejdskraften”, siger
Jan Gregersen og tilføjer:
”Alene i vores afdeling har vi lige nu 358
arbejdsløse, og cirka 70 af dem risikerer at
miste deres dagpenge efter nytår”. 
Arbejdet med at udbedre de polske svejse-
skader foretages blandt andet af det nord-
jyske firma Maskinfabrikken Fuglsang, som
– for at løse den opgave – har ansat to af
de arbejdsløse smede.

”Det er en farce, der minder om dengang, vi byg-
gede Storebæltsbroen. Her blev fagene til stål-
broen lavet af italienere, men kvaliteten var så
dårlig, at nordjyske smede måtte lave det om...”
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”Vi kan ikke forbyde udenlandske
underleverandører”
Vi kunne ikke bare give opgaven til Bladt
Industries. Og vi kunne ikke forhindre, at
totalentreprenøren brugte polske underle-
verandører.
Sådan lyder i koncentreret form Banedan-
marks svar på den kritik, der har rejst sig i
kølvandet på ’den nordjyske svejseskan-
dale’.
En opgave af den karakter skal sendes i
udbud. For at spare tid valgte Banedan-
mark – i henhold til tilbudsloven og efter
samråd med Kammeradvokaten – en
udbudsproces med såkaldt ’begrænset
licitation’. Det betød, at det blot varede ni
dage fra opgaven blev sendt i udbud, til
kontrakten med MT Højgaard blev skrevet
under.

Helt specifikke krav

”I kontrakten kan vi ikke kræve, at totalen-
treprenøren ikke anvender udenlandske
underleverandører. Vi kan kun stille krav til
for eksempel kvalitet, certificering og kva-
litetskontrol”, siger Jesper Hansen, der er
administrerende direktør i Banedanmark.
De krav var ganske specifikke og handlede
blandt andet om stålets og svejsningernes
kvalitet – ligesom totalentreprenøren
skulle kunne dokumentere, at kvaliteten
var i orden. 
Det kunne MT Højgaard – der vandt licita-
tionen – ikke. Og på det pressemøde,
hvor entreprenøren og Banedanmark
afslørede de mange sjuskede svejsninger,
sagde Jesper Hansen, at der ”var flere og
mere dybtliggende fejl i de komplicerede
svejsninger, end man på nogen måde
havde kunnet forvente eller havde fantasi
til at forestille sig”.
I dag kan direktøren ikke uddybe, hvor
mange fejl han fra starten havde fantasi til
at forestille sig. Banedanmark vil heller
ikke forholde sig til svejsekonsulent Erik
Bjørns udsagn om, at ”vi oftere og oftere
ser, at der kommer stål østfra, hvor svejse-
arbejdet ikke er udført korrekt”. 
”Der var flere fejl end forventet i forhold
til stikprøvekontrollen. I nogle tilfælde er
det mindre fejl, man kan rette op på, men

med broelementerne til den nye broklap
viste en totalkontrol imidlertid flere og
mere dybtliggende fejl”, nøjes han med
at gentage.
Jesper Hansen kan heller ikke sige, om den
voldsomme forsinkelse af projektet kom-
mer til at koste skatteyderne penge:
”Sådan en forsinkelse giver i sagens natur
meromkostninger for entreprenøren,

operatøren og i sidste ende Banedan-
mark. Vi kan først opgøre vores merom-
kostninger, når alle forhold er afsluttet, så
det med økonomien i forhold til kontrak-
ten tager vi til sidst”, siger Jesper Hansen.

Tekst: Morten Bruun og Morten Thomsen
Foto: Michael Bo Rasmussen

Svejsninger er roden til
bro-hovedpine

Det er ikke overfladiske og hurtigt løste problemer, der er skyld i, at
åbningen af Limfjordsbroen er udskudt.
Det polske firma, som MT Højgaard har hyret til at lave den nye broklap,
har sjusket, da de dels skulle lave svejsningerne på broklappen og dels
skulle kontrollere deres eget arbejde. 
Broklappen har så mange overfladiske fejl og rodfejl i svejsningerne, at MT
Højgaard aldrig har oplevet noget lignende. En rodfejl betyder, at fejlen er
i den nederste del af svejsefugen. Derfor skal hele fugen fræses op og svej-
ses forfra. 
Fejlene kan ligge i, at afstanden mellem de emner, der skulle svejses sam-
men, har været forkert, og at svejsefuger ikke er formet rigtigt.
Da broklappen blev lavet i Polen, er det gået galt i tre led: De polske svej-
sere har ikke gjort deres arbejde korrekt. Men også egenkontrollen og en
uafhængig kontrollør, der skulle kontrollere svejsningerne, har svigtet –
med det resultat, at svejserne fortsatte med at lave de samme fejl, da de
troede, at deres arbejde var i orden.
Det polske firma har sendt håndværkere til Danmark, og de laver nu deres
arbejde om sammen med danske håndværkere. Den store forskel er dog, at
det nu er danske kontrollører – primært Nordisk Svejse Kontrol og i mindre
omfang FORCE Technology, der tjekker, at der ikke opstår fejl undervejs.
Til slut skal hele broklappen sandblæses og males på ny. 
MT Højgaard bekræfter forløbet, men det har ikke været muligt at få yder-
ligere kommentarer fra firmaet. 



SUPER DÆK SERVICE:

VI ER VINTER-
KLAR - ER DU?
Vi har stadig masser af kvalitets vinterdæk til netop din bil. 
Besøg en af vores 59 Super Dæk Service afdelinger og få et 
godt tilbud på kvalitets dæk og fælge. Som LO Plus medlem 
får du 10 % rabat, når du viser dit medlemskort.

Læs mere på loplus.dk/sds

10 %
RABAT

MEDLEMSTILBUD
TIL DIG FRA LO PLUS

10-20 %
RABAT

DanBlomster leverer alt indenfor Kvalitets Blomstergaver. Ud over 
deres buketter og arrangementer i smukkeste udførelse byder 
de julen velkommen med tradition indenfor juledekorationer og 
julebuketter.

Du får 10 % rabat med LO Plus kort og 20 % resten af året med 
LO Plus Guldkort.

Læs mere på loplus.dk/danblomster

Nyd julefreden og den dejlige stemning med dem du holder af, i et 
hyggeligt sommerhus. Husk at oplyse dit LO Plus kortnummer i 
booking øjeblikket. Booker du via dansommers hjemmeside, er det 
vigtigt du kontakter den pågældende salgsafdeling næstkommende 
hverdag inden kl. 11.00, for at opnå din LO Plus rabat. Der kan kun 
opnås rabat, såfremt bookingen er foretaget direkte hos dansommer. 
Bemærk venligst, at rabatten kun gælder nye bookinger.

Læs mere på loplus.dk/dansommer

DANBLOMSTER:
BUKETTER OG BLOMSTER

DANSOMMER:
NYD JULEFERIEN MED FAMILIEN

10 %
RABAT



NYT NORDISK OMRÅDE

FRA 16. NOV. - 30. DEC.

RUSSISK

JUL
JUL
NORDISK

Husk at dit medlemskort til 
Dansk Metal også er dit 
LO Plus rabatkort. 

Før du handler – tjek loplus.dk

Jylland

8000 Aarhus – 10 % rabat

10 % rabat

Sct. Mathias Gade 5, 8800 Viborg – 9 % rabat
Særpris

Fyn

Odense C – 20 % rabat

9 % rabat

9 % rabat

Sjælland

9 % rabat

9 % rabat

NV – 10 % rabat

Find fl ere 
aftaler på
loplus.dk

Nye lokale aftaler 
hos LO Plus

Nye lokale 
aftaler hos 

LO Plus

TIVOLI:
JUL I TIVOLI
Kom og oplev Russisk og 
Nordisk Jul side om side i 
Haven. Besøg Tivolis 
50 juleboder, der oser af liv 
og julestemning. Eller prøv 

som ellers ikke står i Haven 
i sommersæsonen. Du får 
15 % rabat med LO Plus 
på entré og turpas.

Køb dine billetter 
hjemmefra, gå ind på 
loplus.dk/tivoli.

15 %
RABAT

Du kan stadig nå det! Vær med i julekalenderen på loplus.dk/jul så du kan vinde 
fl otte præmier fra LO Plus og vores samarbejdspartnere fra 1. december og frem 
til juleaften. 

Hovedpræmien er 25.000 kr. på et LO Plus Guldkort.

Scan koden eller tilmeld dig LO Plus julekalender 
på loplus.dk/jul 

Al

Til dig

Fra LO Plus

Ny chance
for at vinde

fl otte præmier
HVER DAG!

LO PLUS  JULE KALENDER:
VIND GAVER I DECEMBER

1.    Deltag i konkurrencen om et gavekort på 
1.000 kr. hver måned. Tilmeld dig nyhedsbre-
vet fra LO Plus på loplus.dk/tilmelding og bliv 
løbende opdateret om nye steder, hvor du kan 
få rabat.

– og dermed også dit LO Plus rabatkort – kan 

loplus.dk/genbestilkort

loplus.dk kan du få overblik over alle de 
1.500 steder, hvor du kan få rabat i Danmark

loplus-guldkort.dk

Praktiske oplysninger
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ENERGI:
Lasersvejser til vindmøller

Testcenteret Lindoe Welding Technology vil afprøve lasersvejs-
ning i vindmølleindustrien. Centeret har derfor indkøbt
to 16 kW lasere, som kan bruges enkeltvis eller
kombineres til en 32 kW laser.
”Vi er de første i verden, som forsøger at indu-
strimodne lasersvejsning til vindmølleproduktion. Det vil forment-
lig halvere produktionsomkostningerne”, siger Lindoe Welding
Technologys direktør Christian Højerslev til ing.dk. Hvis lasers-
vejsningen af vindmøller lykkes, vil det ifølge Christian Højerslev
holde arbejdet i Danmark.
De to lasere bliver tilsammen blandt verdens kraftigste og vil
kunne svejse gennem 40 mm tykt stål. Ifølge centerdirektøren
er laseren lige nummeret mindre end én, som det amerikanske
militær bruger til at skyde missiler ned med.

ELEKTRONIK:
UltraHD-tv til 200.000 kroner
Sony er netop på vej ud i butikkerne med et 4K-tv. 4K er det samme som
UltraHD eller niveauet bedre end Full HD. Det skal dermed op i en opløs-
ning på 3840 x 2160 – altså det dobbelte af Full HD. Ifølge Sony giver
tv’et mulighed for at få et skarpt billede på store skærme, selv om man
sidder tæt på. Derfor skal man også op i en skærmstørrelse på over 50”.
Sonys nye tv, som understøtter 4K eller UltraHD, er en moppedreng på
84 tommer og koster 200.000 kroner, skriver ing.dk. Samsung har i
øvrigt bebudet et 85 tommer UltraHD-tv til næste år.

INDUSTRI:
Tandhjul til Rolls-
Royce
Randers Tandhjulsfabrik har ind-
gået virksomhedens største
enkeltordre. Det er en aftale med
Rolls-Royce Marine i Bergen i
Norge, som de næste fem år får
leveret specialtandhjul til sine store

skibsmotorer. Ordren er på 70-100
millioner kroner ifølge dagbladet

Børsen.

LUFTFART:
Minirobotter sendes
ind i flymotorer

En række europæiske virksomheder
og universiteter arbejder på at
udvikle minirobotter, der skal kunne
kravle ind i flymotorer for at finde
fejl og skader ved at sende videobil-
leder ud til teknikeren. Der arbejdes
med to typer – den ene er en seks-
benet vandrende robot, den anden
er en slangerobot. Det er også et
mål, at robotterne skal kunne
udskifte dele eller fjerne fx småsten.

AUTO:
Årets mekaniker
Igen i år kårede Dansk Metal en ung
mekaniker som ”årets mekaniker”. Den
heldige og dygtige vinder var 18-årige
Frans Lyngø Knudsen fra Sulsted i Nordjyl-
land, og hans præmie var en tur til
Monza-banen i Italien, hvor årets europa-
mester i Formel 2 skulle kåres.



KOM PÅ KURSUS!

Læs mere på sde.dk/kurser
eller ring på 7010 9900

METALINDUSTRIENS EFTERUDDANNELSESKURSER

Maskinindustrien, Automatik og andre teknikker:
EL-INTRODUKTION FOR MASKINOPERATØRER 44648 OG  44649 
FEJLFINDING 1 44647, 44650 OG 44651

FEJLFINDING 2 44652 OG 44653

FEJLFINDING 3 44654 OG 44655   
FEJLFINDING 4 44656 OG 44657   
PLC- INTRO, KOMBINATORISK OG SEKVENTIEL 44637, 44638 OG 44639

HYDRAULIK 1 OG 2 44664 OG 44665    
Undervisningssted: Syddansk Erhvervsskole, Risingsvej 60, 5000 Odense C.
For nærmere oplysninger kontakt Jørn Falkenberg 2248 6672 eller Annette Carlsen 3054 8513 
For tilmelding: efteruddannelse.dk eller Jytte Hansen 6312 6403
For detaljeret kursusbeskrivelse: sde.dk efterfølgende kurser/efteruddannelse, Smede/industriteknik

Åbent værksted i Svejseteknisk afdeling: 
Smede og svejseteknik
Undervisningssted: Syddansk Erhvervsskole, Risingsvej 60, 5000 Odense C.

Åbent værksted i Maskin- og værktøjsteknik: 
CNC og CAD/CAM
Undervisningssted: Syddansk Erhvervsskole, Risingsvej 60, 5000 Odense C.

For nærmere oplysninger kontakt Annette Carlsen 3054 8513
For tilmelding: efteruddannelse.dk eller Jytte Hansen 6312 6503, mail: jhh@sde.dk
For detaljeret kursusbeskrivelse: sde.dk efterfølgende kurser/efteruddannelse, Smede/industriteknik

For nærmere oplysninger kontakt Jesper Mehl-Ludvigsen 2071 6460 eller Annette Carlsen 3054 8513
For tilmelding: efteruddannelse.dk eller Jytte Hansen 6312 6403
For detaljeret kursusbeskrivelse: sde.dk efterfølgende kurser/efteruddannelse, Smede/industriteknik

Det koster mellem 118 og 178 kr. per kursusdag at deltage for alle, der hører under arbejdsmarkeds-
uddannelsens målgrupper. Du kan søge om VEU-godtgørelse for den periode, du er på kursus.
Hvis du er ledig, skal du kontakte din a-kasse for at komme med på kurset. Husk, at der er mulighed for at 
få tilskud til overnatning med morgenmad, hvis du bor mere end 60 km fra kursusstedet.
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INDUSTRI:
Sardinpakker vinder pris

Cabinplant har vundet Automatiseringspri-
sen 2012 for et robotanlæg, der forar-

bejder og pakker sardiner på
en fabrik i Grækenland.
Anlægget kan skære, rense

og pakke sardiner på én gang.
Sardinerne lægges på et bånd,

hvor et kamera ser hver enkelt sar-
din. Så beregnes størrelsen og der-

med også hvor sardinen skal skæres.
Der er syv robotter på anlægget, og de

tager én sardin ad gangen og bevæger
den over mod dåsen, hvor den skal place-

res. I bevægelsen fra bånd til dåse bliver
hoved og hale skåret af, og indvoldene bliver

suget ud. 
Anlægget sparer mandskab, tid og sikrer en større udnyttelse af den enkelte sardin,
som med den nye behandling kan få et højere udbytte på 25 procent.

TEKN ISK  D IPLOM I  S T Æ R K S T R Ø M S T E K N O L O G I
En kompetencegivende efter og videreuddannelse på professions- 
bachelorniveau. Uddannelsen henvender sig til dig, der er engageret i 
arbejdet med elforsyning og elektriske installationer – fra 400 kV til 0,4 kV.

Uddannelsen foregår i dagtimerne 12 hele dage om året over 3 år.

Læs mere på: http://www.sdu.dk/Efter_videreuddannelse/Diplom

Yderligere information:

John E. Hansen: jh@iti.sdu.dk

ELEKTRONIK:
Dansk teknik i 
amerikanske F-16

Danske Terma har høstet en stor
kontrakt med USA’s luftvåben. Fir-
maet skal levere et selvbeskyttelses-
system til 300 F-16 fly. Selvbeskyttel-
sessystemer monteres på fly og heli-
koptere som et værn mod missilan-
greb. Termas nye system er udstyret
med hurtigere processorer og kan
nu samle informationerne fra flere
undersystemer, så piloten kun skal
forholde sig til én informations-
strøm.
”Det letter pilotens arbejdsbyrde, så
han ikke skal sidde og dreje på flere
forskellige knapper og håndtere
informationer fra flere kanaler og kil-
der. Det gør en stor forskel for pilo-
tens arbejde, fordi han kan koncen-
trere sig om andre opgaver. Syste-
met klarer overvågningen for ham”,
forklarer Dan Ulrich, vicedirektør i
Terma til ing.dk.

INDUSTRI:
Lettere gearkasse til skibe
Mekanord i Frederikshavn har efter to års arbejde udviklet en ny gearkasse, som er frem-
stillet i komposit. Det gør den dermed 30 procent lettere i forhold til traditionelle gearkas-
ser. Det giver først og fremmest den for-
del, at det reducerer skibenes brændstof-
forbrug, men samtidig gør den nye kon-
struktion det nemmere at reparere
gearkassen, og det er også lykkedes Meka-
nord at reducere støjen.
Den nordjyske virksomhed forventer især
at finde sin kompositgearkasse i mindre
skibe, men også på yachter, hvor kunder
og skibsbyggere vil have de bedste pro-
dukter.



Læs mere på sde.dk/autokurser
eller ring på 7010 9900.

KOM PÅ KURSUS!
AUTOBRANCHENS EFTERUDDANNELSESKURSER

Når det gælder personvognsområdet, tilbyder vi kurser for den aktive mekaniker inden for alle fagtekniske områder. 
Så hvis du gerne vil uddanne dig og vide mere, kan du komme på et af vores kursusforløb, hvor du kan opkvalificere dig inden 
for fx aircondition, fejlfinding, canbus, commonrail, diagnosetester eller hybridbiler.
Hvis du vil vide mere om vores personvognskurser, 
så kontakt uddannelsesleder Jesper Beck Holm, tlf. 2271 0576 

Vi tilbyder markedets største udbud inden for lastvognskurser. Kurserne dækker alle områder på den moderne lastvogn, 
som fx fejlfindingsteknik, canbus, undervogn, trykluftbremser, dieselmotorstyring, sikkerhedssystemer, commonrail osv. 
Kurserne gennemføres i moderne faciliteter med det nyeste udstyr.
Hvis du vil vide mere om vores lastvognskurser, 
så kontakt afdelingsleder Henning W. Jakobsen, tlf. 2270 1322

Er du mester? Vil du gerne være bedre til at drive din virksomhed? Så er vores mesteruddannelse til autobranchen lige noget for dig. 
Vi har lavet et forløb specielt til autobranchen, som strækker sig over 18 måneder. Undervejs tager vi udgangspunkt i din virksomhed, 
og du kommer til at arbejde med de vigtigste områder, når det kommer til drift af et autoværksted. Det betyder, at du vil få vital know 
how, som vil gøre dagligdagen nemmere og indtjeningen bedre. 
Vil du vide mere om vores mesteruddannelse, så kontakt uddannelsesleder 
Jesper Beck Holm, tlf. 2271 0576

Personvognskurser
Undervisningssted: Syddansk Erhvervsskole, Petersmindevej 1D, 5000 Odense C.

Lastvognskurser
Undervisningssted: Syddansk Erhvervsskole, Boulevarden 36, 7100 Vejle.

Mesteruddannelse
Undervisningssted: Syddansk Erhvervsskole, Petersmindevej 1D, 5000 Odense C.

Det koster mellem 118 og 176 kr. per kursusdag at deltage for alle, der hører under arbejdsmarkeds-
uddannelsens målgrupper. Du kan søge om VEU-godtgørelse for den periode, du er på kursus.
Hvis du er ledig, skal du kontakte din a-kasse for at komme med på kurset. Husk, at der er mulighed for at 
få tilskud til overnatning med morgenmad, hvis du bor mere end 60 km fra kursusstedet.
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Hvis du er omfattet af Metals fritids-
ulykkesforsikring, får du fra den 1.
januar 2013 forbedrede dækninger
til uændret pris – nemlig 41,50 kr.
om måneden.

9 ud af 10 af Dansk Metals medlemmer
har tilsluttet sig forbundets fritidsulykkes-
forsikring. Den store tilslutning og de fal-
dende skadeudgifter i det forløbne år gør
det muligt bl.a. at forbedre følgende dæk-
ninger fra 1. januar 2013, uden at prisen
for forsikringen stiger:

• Dobbelterstatning – den aldersmæssige
grænse for, hvornår der ydes dobbelter-
statning ved méngrad på 30 procent og
derover, hæves fra 60 år til 65 år

• Fører af motorcykel/scooter – personer
under 25 år får fulde dækninger

• Farlig sport – engangsdeltagelse i
sportsgrene, der i betingelserne er und-
taget som ”farlig sport”, dækkes hvis
engangsdeltagelsen sker i forbindelse
med fx firmaarrangement, polterabend,
fødselsdage eller ferierejse og aktiviteten
sker under professionel instruktion og
vejledning

• Meningitis – varige mén som følge af
meningitis dækkes

Dansk Metal tegnede allerede i 1990 fri-
tidsulykkesforsikring i Alka til medlem-
merne. Prisen for ordningens dækning
afhænger af skadeudgifterne i ordningen.
I aftalen er det blandt andet fastsat, at et
overskud kan anvendes til forbedrede
dækninger til de medlemmer, der kom-
mer ud for et ulykkestilfælde i fritiden.
Alka har i flere år oplevet et stabilt præ-

mieniveau, og præmien er derfor også tid-
ligere blevet nedsat.
”Det er forbundets mål, at vi kan levere en
god og konkurrencedygtig fritidsulykkes-
forsikring til medlemmerne. Og med de
nye dækninger er Dansk Metals fritidsulyk-
kesforsikring blandt de allerbedste på mar-
kedet”, siger hovedkasserer i Dansk Metal
Torben Poulsen.

Du kan finde forsikringsbetingel-
serne på danskmetal.dk/forsikring

Mere forsikring 
for pengene

Hvis du har meldt fra til forsikringen og fortryder dit fravalg, kan du udfylde en kort-
fattet helbredserklæring, der fås i din Metalafdeling. Helbredserklæringen skal god-
kendes af Alka, før du optages i ordningen.

HVIS DU HAR FRAVALGT FORSIKRINGEN

Hvis du er omfattet af Dansk Metals fritidsulykkesforsikring, er du og din husstand
også sikret lægeordineret hjemtransport fra de lande, hvor sygesikringen dækker
behandling for akut sygdom og ulykkestilfælde. Får du brug for hjemtransportdæk-
ningen, skal du kontakte Falck TravelCare på telefon +45 70 27 14 33, der svarer hele
døgnet.

HJEMREJSEDÆKNING

Fra næste år dækkes engangsdeltagelse i sportsgrene, 
der i betingelserne ellers er undtaget som ‘farlig sport’,

hvis engangsdeltagelsen sker i forbindelse med fx 
firmaarrangement, polterabend, fødselsdage eller ferierejse

og sker under professionel instruktion og vejledning.



Fra det, du kan 
– til det, du vil

Besøg veu-center.dk eller ring 70 10 10 75

Brug dine evner til glæde 
for dig selv og dit arbejde

Hvor er dit guld?

Alt det, du kan og ved. Dét er dit guld, 
og du kan få det vurderet og anerkendt 
med en realkompetencevurdering fra en 
uddannelsesinstitution. 

Vurderingen kortlægger, hvad du kan og 
ved. Det er nyttigt, hvis du ønsker 
personlig udvikling og skal i gang med 
en voksen- og efteruddannelse, ønsker 
nye arbejdsopgaver eller søger nyt job. 

Hvorfor realkompetencevurdering?
Dit udbytte som medarbejder:
•  Få udviklet dine kompetencer
•  Få papir på det, du kan
•  Stå stærkere på jobmarkedet.

Dit udbytte som virksomhed: 
•  Spar tid på efteruddannelse
•  Fasthold og styrk medarbejderne
•  Få styrket konkurrenceevnen.
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Kapitalpensionen, som vi ken-
der den i dag, forsvinder. Har
du en kapitalpension, skal du
derfor til at træffe nogle valg,
hvis dit pensionsselskab ikke
allerede har gjort det for dig.

Muligheden for at sætte penge ind på en
kapitalpension forsvinder som følge af
skattereformen. Hvis du sparer op på en
privattegnet kapitalpension, skal du derfor
til at finde ud, hvad der skal ske med den.
Skal du gå over på den nye pensionstype
aldersopsparing – også kaldet aldersforsik-
ring – som afløser kapitalpensionen, eller
skal du i stedet vælge en ratepension eller
livrente?
Hvis du har en kapitalpension, som du
ikke betaler ind til længere, skal du også
afgøre, om du vil lade pengene stå eller
flytte dem over på en ny ordning.
Kapitalpensionen og aldersopsparingen
ligner hinanden på den måde, at man får
opsparingen udbetalt som et engangsbe-
løb, den dag man går på pension. Med
ratepensionen eller livrenten får du pen-

gene udbetalt over flere år eller så længe
du lever.

Dine muligheder

Hvis du har en kapitalpension, som du sta-
dig indbetaler på, skal du i 2013 tage stil-
ling til, hvad der skal ske med den. Mulig-
hederne er:

1. Læg om til den nye pensionstype
aldersopsparing/aldersforsikring.

Du kan spare 2.700 kroner i skat pr.
100.000 kroner, du har sparet op. SKAT
giver nemlig en særlig rabat i 2013 (se
boks om dette).

2. Behold din kapitalpension. Dette
kan betale sig, hvis du har en lille

opsparing eller hvis du har nogle særligt
gode vilkår på din kapitalpension som fx
et garanteret afkast, og det ikke følger
med over på aldersopsparingen/aldersfor-
sikringen.

3. Læg om til en ratepension eller liv-
rente, hvor du får din opsparing

udbetalt over flere år.

Kapitalpension og den nye aldersopspa-
ring/aldersforsikring er for så vidt to sider

af samme sag. Du sparer penge op til din
seniortilværelse, og du får beløbet udbe-
talt på én gang, når du går på pension.
Den afgørende forskel er, at beskatningen
flytter. På den nye aldersopsparing/alders-
forsikring bliver du beskattet i de år, hvor
du indbetaler. På kapitalpensionen sker
beskatningen først på tidspunktet for
udbetaling af opsparingen.

Få mere at vide

På pensionsinfo.dk
kan du få et samlet
overblik over dine
pensioner – såvel
privattegnede som
arbejdsmarkeds-
pension, folkepen-
sion og ATP.
Her på siderne har
vi givet en generel
orientering. Derfor
kan det være en

Af cheføkonom i 
Arbejdernes Landsbank 
Lone Kjærgaard

Nu skal du tage stilling til  

Hvis du er omfattet af en arbejdsmar-
kedspension som fx Industriens Pen-
sion, skal du huske at ændre din for-
skudsopgørelse for 2013. Ellers kom-
mer du til at betale for meget i skat til
næste år. Det gælder også, hvis du
har en privattegnet kapitalpension,
som du ændrer til en ratepension
eller livrente.

ÆNDR FORSKUDSOPGØRELSE

Nyt i forhold til kapitalpensionen:
• Du får ikke skattefradrag ved indbe-

taling, men skal heller ikke betale
skat ved udbetaling.

• Du kan højst sætte 27.600 kroner
ind om året.

• Du kan ikke senere omlægge til
ratepension eller livrente.

Det gælder stadig, at du skal betale:
• ekstra skat, hvis du vil trække din

opsparing ud, før du når pensions-
alderen – nemlig 20 procent.

• skat af afkastet i opsparingsperioden
– nemlig 15,3 procent, som det
gælder for alle pensionsordninger.

DEN NYE ALDERSOPSPARING

Du kan
spare

2.700 kroner
i skat for
hver 100.000
kroner, du
har sparet
op. SKAT
giver nemlig
en særlig
rabat i 2013.

”



 din pension
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god idé at booke et møde med dit pen-
sionsselskab, din bank eller en anden råd-
giver, som kan anbefale dig, hvad du gør
for at opnå den bedst mulige opsparing til
din alderdom – specielt hvis du har andre
opsparinger end din arbejdsmarkedspen-
sion gennem overenskomsten.

Hvis du har en kapitalpension, som
du ændrer til en
aldersopsparing/aldersforsikring i
2013, får du en rabat hos SKAT. Nor-
malt ville du skulle betale 40 procent i
skat af det opsparede beløb. Men til
næste år tager SKAT kun 37,3 pro-
cent. Dermed sparer du 2.700 kroner
for hver 100.000 kroner, du har spa-
ret op.

‘SKAT’ GIVER RABAT

Som medlem af Metal har du med stor
sandsynlighed en arbejdsmarkedspen-
sion – i hvert fald hvis du er omfattet af
en overenskomst. Metals medlemmer
har primært deres arbejdsmarkedspen-
sion i Industriens Pension eller Pension-
Danmark.
Industriens Pension stopper automatisk
indbetalingerne på din nuværende kapi-
talpension og overfører det indestående
beløb til den nye aldersforsikring. Alle
indbetalinger går herefter til den del af
din arbejdsmarkedspension, som udbe-
taler dig et årligt, livsvarigt beløb til din
pensionisttilværelse.
I løbet af 2013 får du dog mulighed for i
Industriens Pension at lade en del af
dine indbetalinger gå til aldersforsikrin-
gen/alderspensionen. Det kommer der
nærmere information om i løbet af året.
I PensionDanmark har kapitalpension
ikke været standard i pensionsordnin-
gen siden 2010, så for langt de fleste
medlemmer betyder lovændringen ikke
noget her og nu.

Men er du et af de medlemmer, der
indbetaler til en kapitalpension i Pen-
sionDanmark, sørger PensionDanmark
for, at denne del af pensionsindbetalin-
gen i stedet bliver brugt til at forhøje
din livsvarige alderspension.
Vær opmærksom på, at der kan gælde
andre ændringer, hvis den arbejdsmar-
kedspension, du har gennem din
arbejdsgiver, er oprettet i andre selska-
ber.
SKAT kan i din forskudsopgørelse for
2013 have registreret, at du også ind-
betaler til kapitalpension i 2013. Derfor
skal du ændre din forskudsopgørelse
for 2013, så du ikke kommer til at
betale for meget i skat. Hvis du ikke har
indbetalinger til kapitalpension andre
steder end hos PensionDanmark og
Industriens Pension, så skal du bare
skrive et rundt nul i rubrik 19 i den for-
skudsopgørelse, som du modtager fra
SKAT.

Kilde: Industriens Pension 
og Pension Danmark

INDUSTRIENS PENSION OG PENSION DANMARK

Din arbejdsmarkedspension
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Hvor er moralen henne, når man vil begrænse lønmodtageres ret
til konflikt og sympatikonflikt (strejke og blokade), hvis man ikke
samtidig vil begrænse arbejdsgivernes ret til konflikt (lockout og
sympatilockout).
Der skrives om den lille mands kamp for frihed til at vælge, men
hvem er den lille mand? Er det arbejdsgiveren eller arbejdstage-
ren?
Var der nogen der spurgte de ansatte på Restaurant Vejlegården,
hvilken overenskomst de helst ville være omfattet af?
Når en arbejdsgiver vælger at lockoute (fyre) medlemmer af 3F
for derefter at opsige overenskomsten med 3F og lave en ny og
ringere med Krifa eller en anden gul ”fagforretning” og så håbe
på, at protest fra resten af medarbejderne og 3F udebliver, så skri-
der moralen. Og samfundssind er ikke eksisterende. Ydermere er
det undergravende for den danske model.
En dårligere overenskomst vil altid være undergravende for sam-
fundet, idet forringelsen vil give en fordel i forhold til konkurren-
terne, som så må dreje nøglen eller selv forringe overenskomsten,
med en nedadgående spiral på løn og arbejdsvilkår til følge. Når
lønnen forringes, mindskes skattegrundlaget, hvorved staten har
mindre at gøre godt med, og hvor skal der så spares: sundhed,
ældreområdet, skole og uddannelse eller trafik?

Frihed til at vælge, for hvem?

Arbejdsgiveren kan vælge at stå uden for en arbejdsgiverorganisa-
tion og indgå en discountoverenskomst med en gul ”fagforret-
ning” uden at blive straffet, men hvis lønmodtageren ikke er til-
freds med discountoverenskomstens løn og arbejdsforhold og
derfor opsiger sit job, bliver han straffet med karantæne! Så hvor
er det lige det frie valg er for arbejdstageren?
I Danmark har vi tradition for at aftale arbejdsmarkedsforhold par-
terne imellem og det er gjort med landsdækkende, fagspecifikke
eller brancherettede overenskomster, som med lokalaftaler kan
gøres bedre, men aldrig ringere.
De gule ”fagforretninger” som Kristelig Fagbevægelse og Det
Faglige Hus kan måske nok siges at være landsdækkende med
hensyn til kundeoptag, men de har ikke én eneste landsdækkende
overenskomst på noget område, kun ringere overenskomster med
deres egne.
(Forkortet af redaktionen)

Klejnsmed
Steen Nielsen

Ølstykke

LÆSERDEBAT

Efter- og videreuddannelse er en god måde at sikre
dine løn- og arbejdsforhold. Hvis du hele tiden er ”up
to date” har du bedre chancer for at bevare dit job, og
hvis du bliver ledig er der større chance for, at du hurti-
gere får arbejde end ham, der ikke har taget uddan-
nelse.

Efteruddannelse kan gennemføres på to forskellige måder.
Enten som virksomhedsrettet efteruddannelse eller som
selvvalgt uddannelse med kursusgebyr og delvis løn betalt
af en kompetencefond. Langt de fleste af de overenskom-
ster, som Metal forhandler, har disse rettigheder.

Hvis du vil have inspiration til efter- og videreuddannelse
kan du bruge Dansk Metals nye service på internettet
Metal Kursusportal samt amukurs.dk, som samler de AMU-
kurser, der er udbudt af det offentlige.

    Brug Metal Kursusportal fordi:
1. Du får en fuldstændig oversigt over alle kurser i Dan-

mark
2. Du får en fritekst søgemulighed
3. Du kan søge på lige netop de uddannelser, som er rele-

vante for dig
4. Du får mulighed for forskellige søgeresultater, bl.a.

geografisk
5. Det er nemt at bruge

Brug amukurs.dk fordi:
1. Du får en fuldstændig oversigt over de 3.000 AMU-kur-

ser i Danmark
2. Du får dels en fritekst søgemulighed og dels en bran-

chesøgemulighed
3. Du kan lave søgninger på de kursussteder der ligger

tættest på dig
4. Du får mulighed for at generere og

printe en kursuskalender, du så kan
drøfte med kolleger og ledelse

5. Det er nemt at bruge

Her bliver du dygtigere

Dansk Metals Kursusportal: www.danskmetal.dk/uddannelse
hvor du logger ind med NemID.
Amukurs: www.amukurs.dk

Moral, samfundssind og solidaritet
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Når vejen til Barcelona 
går over Brande

Odense

Brande

Barcelona

Når man efter
en lang arbejdsdag glæ-

der sig til at koble fra og rase ud
med støvler og benskinner i

tasken, så er det velsagtens i
håbet om munter, uforpligtende

leg med bolden.
Ikke desto mindre er vi nogle

(privilegerede), der kan dyrke
fodbold som vores primære

beskæftigelse.
Og dér røg det uforpligtende så… og til

dels det med legen…
I professionel fodbold gælder til en vis
grad Hemingways ord om, at noget

først er professionelt udført, når de, der kigger på, er mere underholdt end dem, der udfører det. Det sagde
han angiveligt om tyrefægtning, og så kan jeg godt forstå, at publikum kan have syntes, at det var sjovere, end

i hvert fald den ene af aktørerne oplevede det.
Det er imidlertid min klare erfaring, at det sjældent bliver underholdende for tilskuerne, hvis ikke fodboldspillerne

selv er begejstrede. Derfor gælder det for mig om i mit arbejde at skabe begejstringsmiljø.
Det på trods af at jeg hver weekend fyrer halvdelen af mine medarbejdere – og genansætter dem om mandagen.

Når vi har en trup på cirka 24 spillere, og der kun er
11 på banen, så har vi sat scenen for et ugentligt tilba-

gevendende drama. Særligt i betragtning af, at jeg
arbejder med unge menneskers drømme. Husk, at hvad

enten de kommer fra Amerika, Afrika, Asien eller Gentofte,
så er de kommet for at få succes – og derfra videre til Barce-

lona. Så det er bestemt ingen genvej, når jeg om fredagen fortæller, at den rute de troede skulle gå over Brøndby Stadion i
morgen, nu i stedet går over Brande, hvor 2.holdet spiller. Det er ikke det stof, drømme er lavet af. Og hvis man fx træner i Ikast,

så er spillerne og deres familier ikke just flyttet dertil for byens arkitektoniske herlighedsværdi – men udelukkende for succes. 
Ergo er de hinandens indædte konkurrenter mandag til lørdag, men om søndagen er de dybt afhængige af hinanden – også økono-

misk; lønnen er stærkt afhængig af resultaterne.
Og lønnen er jo ofte enten en rød klud for øjnene af nogle, eller en orange gulerod for andre. Sandt er det da også, at der er spillere,

der tjener det samme som en skolelærer – og andre tjener det samme som et mindre lærerværelse. Når man så tager i betragtning,
at de oftest har en arbejdsuge på mindre end 20 timer (en træning mandag, fri tirsdag, 2 gange træning onsdag, 1 og sjældne

gange 2 om torsdagen, en fredag og en lille en om lørdagen inden kampen søndag), så kunne det godt ligne en fed timeløn.
Det er det ikke!

De får nemlig ikke én krone for at træne – der får de nemlig det vigtigste: chancen for at blive bedre! Lønnen får de for alle
ugens øvrige timer, hvor de indretter hele deres tilværelse efter deres sport: hvad de spiser og drikker, og navnlig hvad de

ikke drikker, søvn og hvile og stribevis af afbud til mange af de ting, som andre gør for at forsøde tilværelsen. Derfor er
timelønnen fordelt på cirka 128 timer om ugen, og så er den ikke så pokkers stor.

Så er det godt, at selv den mest alvorlige professionelle er startet som glad amatør!
Troels Bech Superligatræner, Odense Boldklub

Så det er bestemt ingen genvej, når
jeg om fredagen fortæller, at den rute

de troede skulle gå over Brøndby Stadion
i morgen, nu i stedet går over Brande.”
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»GEAR OG PENGE«

SKAF PENGE TIL DIN GODE 
Mange af os har prøvet at få den geniale idé til en ny dims, et nyt program – eller måske en ny film eller en sang,

men det er svært at finde penge til at sætte det i produktion. En ny trend på nettet –

crowdsourcing – giver kunstnere og amatør-opfindere mulighed for at rejse penge gennem mikro-donationer.

Discount-konkurrent til X-Box og Playstation

Du har måske en mobiltelefon, der kører på Googles Android-system, men står
det til folkene bag Ouya, så skal din næste spilkonsol også gøre det. Og mange
var åbenbart enige. For selv om Ouya kun havde brug for lidt under en million
dollars, så samlede de 8 gange så meget ind. En væsentlig årsag er den lave
pris – blot $99 – og at der lægges op til, at spillene bliver gratis i
et eller andet omfang. Hardwaren er kraftfuld, og der er direkte
adgang for udviklere til at lave avancerede spil. Og så ser den lille
kasse ganske pæn ud, når den skal stå under stuealteret.

http://kck.st/Mfvs9y

Magnetiske cykellygter i dansk design

Det er naturligvis et par danskere, der står bag, når der er tale om nye cykellygter,
der løser nogle af de mest irriterende problemer for cyklister: Montering og
design. Det lille designfirma Copenhagen Parts havde brug for $50.000, men i
løbet af de 30 dage var der indsamlet mere end $75.000. Lygterne, der snart er i
handlen, monteres direkte på stellet med en kraftig magnet. LED-pæren giver høj lysstyrke, og
designet er klassisk dansk.

http://kck.st/PFsavb

Crowdsourcing er en ny tendens. I ste-
det for, at man som iværksætter får
støtte fra investorer eller låner i banken,
får man støtte fra helt almindelige men-
nesker, der støtter med et valgfrit beløb. 
Kickstarter er et af de største crowdsour-
cing-sites. Hvis man bor i USA eller Eng-
land (endnu ikke adgang for os dan-
skere) kan man oprette et projekt – alle
med et kreditkort kan støtte. Opfinderen

skal skrive, hvor mange penge man skal
bruge, før projektet bliver realiseret.
Som donor forpligter man sig kun for
det beløb, man ønsker, og pengene bli-
ver først hævet på dit kreditkort, hvis
målet bliver nået inden for 30 dage. Til
gengæld er du ikke sikker på, at projek-
tet bliver til noget – og der er ingen
garanti for, at du får pengene tilbage.
Nogle projekter bliver aldrig til noget,

mens andre bliver kæmpe succeser. Kick-
starter tager 5 procent af det indsam-
lede beløb – men kun, hvis målet nås.
De fleste donationer er koblet op på, at
man får en af tingene, når de bliver lan-
ceret, ligesom man kan få særlige versio-
ner eller måske en middag med stif-
terne, hvis man giver rigtig mange
penge. Det er forskelligt fra projekt til
projekt.

HVAD ER CROWDSOURCING OG KICKSTARTER?
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IDÉ
Find ud af, hvad det er

Arbejder man i et laboratorium, har man nok hørt om spektral-ana-
lyse. En avanceret maskine kan vha. lys præcist bestemme, hvilket
materiale en ting er lavet af. Det er dog dyrt udstyr, og de færreste af
os har brug for sådan en dims. Men nogle nørder mente, at de for
$10.000 kunne lave et samlesæt af en hjemme-analysator,
som fungerer sammen med en smartphone. Og at prisen
blot ville være omkring $35. Og så fik de da hurtigt sam-
let over $100.000 ind.  

http://kck.st/PI9XOq

Virtual Reality – i stuen
Smæk et par avancerede briller på, og så står du pludselig midt inde i din Minecraft-
verden og bruger kroppen til at spille i stedet for musen. Virtual Reality har været en
fast del af sci-fi-verdenen i mange år, men med Oculus Rift skal teknolo-
gien ind i stuen. Oculus skulle bruge $250.000, og der gik blot fire
timer, så var de indsamlet fra Kickstarter. Kun spil, der understøtter Ocu-
lus, kan bruges – men mange populære spiludviklere er allerede i gang.  

http://kck.st/NU6QRn

Print i 3 dimensioner til lavpris

3D-printere har været kendt i mange år, men hidtil har de kun holdt
til i laboratorier og i udviklingsafdelinger. Men det vil Formlabs lave
om på. De vil lave en open source, lavpris 3D-printer, som kan stå på
ethvert skrivebord. Med den installeret kan du selv ”printe” ting i
plast, lige fra den forsvundne LEGO-klods, over busten af svigermor
til prototypen af din nye opfindelse. Der er også uanede muligheder
for kunstnere og arkitekter for at udleve deres drømme.
2.000 mennesker har smidt penge efter projektet, og det betyder for-
håbentligt, at FORM 1 bliver sat til salg for omkring $3.000 næste år.

http://kck.st/P4QWSw

Et armbåndsur, der er James Bond værdigt
I 1980’erne drømte alle raske drenge om et armbåndsur med indbygget
lommeregner. Men Pebble Watch tager skridtet videre og kobler dit ur
sammen med din smartphone, så du fx kan se dine sms’er på dit ur. Uret
bliver i øvrigt udstyret med en lang række apps og mulighed for selv at
programmere det. 
Pebble havde blot brug for $100.000, men næsten 70.000 mennesker
bakker op og har doneret mere end 10 mio. dollars til det smarte ur, der
kommer til at koste $150, når det lander i butikkerne næste år.

http://kck.st/HumIV5



Vi vil gerne sige undskyld. For 4 år siden introducerede vi en særlig 
indboforsikring til fagforeningsmedlemmer. Den er både bedre og 
billigere, fordi Alka er ejet af en række fagforbund og derfor ikke skal 
tjene det store overskud til  aktionærerne. Faktisk er der så mange 
fordele ved Forbunds Familieforsikringen, at det er helt absurd, at alle 
medlemmer ikke har den. Det er vores fejl. Vi har nok ikke været gode 
nok til at fortælle om fordelene, men det råder vi bod på nu.

SE MERE PÅ ALKA.DK/FORDELE ELLER RING 70 12 14 16

Helle, medarbejder 
i Alka.
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Tværrebet er altså en af vores yndlingsud-
skæringer. Det er ekstremt smagfuldt og
egner sig både til de lidt tungere vinter-
menuer og til grillsæsonen, hvor man bare
skifter garnituren til en lidt lettere version.
Det kræver dog lidt tilberedning, men ikke
noget der burde skræmme vores madkyn-

dige læsere. Og så
er det heller ikke
værre. Når urterne
først er skrællet/pil-
let, klarer ovnen
stort set resten.
Det foregår på
denne måde: Snit
tværrebet lidt på
toppen og gnid
med salt og peber.
Læg det derefter i
et braiseringsfad

med 2 firedelte løg, 3 fed hvidløg, 3 gule-
rødder, ¼ selleri og en halv liter vand.
Dæk godterne med sølvpapir og braiser

omkring 2½-3 timer ved 170 grader. Sørg
for, at der hele tiden er lidt væske i bun-
den.
Imens kan du lave garnituren, som består
af nedkogt fløde, med friske perleløg,
skorzonerrødder, knoldselleri, og hvis du
stadig kan finde et par kantareller, så er
det også lækkert.
Perleløg blancheres og pilles.
Skorzonerrødder skrælles og dampes hur-
tigt efter, ellers bliver de lynhurtigt mørke.
Knoldselleri skæres i tern og koges med
fløden.
Svampene sauteres let på panden.
Det hele vendes ned i den nedkogte fløde.
Smag til med salt og peber. De modige
kan også smage til med trøffelolie – mum,
mum.

Tværrebet skæres i passende stykker og
steges på panden i olie og honning.
Server aspargeskartofler og godt brød til.
Velbekomme.”

Tværreb ca. 1-1,2 kg
2 løg 
1 hvidløg 
Gulerødder 
1 knoldselleri
1 kilo skorzonerrødder
200 gram perleløg
200 gram kantareller
1 liter fløde
Aspargeskartofler
Evt. trøffelolie






