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Det går godt! Det skal man selv
følgelig passe på med at sige højt, 
for det kan forstås sådan, at der 
ikke er plads til forbedringer. Men 
jeg siger det nu alligevel: Det går 
godt! I industrien er der fuld fart 
i produktionen, og vi oplever en 
produktivitet, som de lande, vi 
konkurrerer med, er gule og blå af 
misundelse over. 

I foråret gennemførte vi en stor 
undersøgelse blandt Dansk Metals 
tillidsrepræsentanter i industrien. 
Seks ud af ti forudså, at den virk
somhed de arbejder i vil få flere 
ordrer i løbet af det kommende år. 
Og fire ud af ti vurderede, at virk
somhederne vil ansætte flere med
arbejdere de kommende måneder. 
Det er godt nyt. Ja, faktisk har 

vores til lidsrepræsentanter ikke 
været så positive i de fem år, vi har 
lavet den slags undersøgelser.

De økonomiske nøgletal har 
da også længe vist os, at det går 
fremad for dansk økonomi – ikke 
mindst på grund af den danske 
industri. 

Men én ting er økonomiske 
beregninger, noget helt andet er at 
få medarbejdere af kød og blod til 
at bekræfte de positive tendenser. 
Og i øvrigt lytte godt efter, hvad de 
også siger. Ikke mindst hvis man 
er arbejdsgiver. 

For vores analyse rummer et 
nødråb fra tillidsrepræsentanterne: 
Flere faggrupper inden for vores 
område mangler medarbejdere. 
Næsten 60 procent af tillidsre
præsentanterne vurderer, at den 
virksomhed de arbejder på mang
ler kvalificeret arbejdskraft. Det er 
derfor værd at glæde sig over, at 
Dansk Industri nu har skruet bis
sen på over for sine medlemsvirk
somheder – og fortalt dem, at det 
er NU, de skal tage flere lærlinge 
for at sikre fremtidens faglærte 
arbejdskraft. 

DET HASTER  
MED DE 

 LÆRLINGE
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så er det sagt

– DER ER  
MEGET,  
SOM SKAL  
HÅNDSYES. 
 
Frida Pi Thorsen, i lære som sejlmager.
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KAMPFLY  
PÅ SKEMAET
 De tre industriteknikerlærlinge 
Robert, Asger og Nicklas har  
været i praktik på kampflyfabrikken  
Lockheed Martin i Texas. Se hvordan 
du kommer til udlandet. 

ARBEJDSMILJØ 
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Den danske industritekniker-
lærling Asger Nielsen slapper 

af med den amerikanske 
contractor Ken efter arbejds-

dagen på Lockheed Martin.

I et samarbejde mellem Dansk Metal, 
DI og Multicut A/S har tre danske indu-
striteknikerlærlinge været i otte ugers 
praktik hos flyproducenten Lockheed 
Martin i Texas, USA. Amerikanerne 
er imponerede over deres niveau. 
 Technical lead Dan Shaw siger: 

– De er meget dygtige. De har en 
bred faglig viden i forhold til deres unge 
alder. Det er godt at se deres iver og 
 villighed til at lære. 

Asger Nielsen er en af lærlingene, 
og han vurderer, at det faglige niveau 
er højt i Danmark sammenlignet med 
i USA. 

– Vi kan meget mere. Også bare på 
maskinerne. Vi kender værktøjerne, og 
vi kan finde ud af at ændre i program-
merne. Meget herinde bliver gjort i 
hånden. 

Også Robert Løgager Nielsen er 
overrasket over den måde, amerika-
nerne griber arbejdet an på. 

– I Danmark kan vi save råmateriale. 
Vi kan designe. Vi kan programmere. 
Vi kan afvikle et program på maskinen, 
vi kan pakke det, vi kan sende det. 
Herovre ville det kræve fem forskellige 
stillinger, for arbejdsopgaverne er 
meget snævre her.

PODCAST

Techsistens 
Podcastserien Techsistens sætter fokus på 
ugens tendenser og nyheder i teknologi-
kulturens  verden i hyggelig tilbagelænet stil. 
Hør om fx blockchain, AI og GDPR. 

F35-jagerfly på programmet
I foråret var tre industriteknikerlærlinge i praktik  
hos flyproducenten Lockheed Martin i Texas. 
 Amerikanerne var imponerede over de unges faglige 
niveau. For lærlingene selv var det en stor oplevelse  
at se, hvordan man arbejder og lever i USA. 
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 SET PÅ FACEBOOK

Dansk Metal: Hvad står øverst 
på din ønskeliste til et bedre 
arbejdsmiljø? 

Rasmus Andersen: Bedre hjælp 
mod stress! Markant flere og 
bedre tiltag for psykisk arbejds-
miljø. Og nogle regler om, hvor 
mange vikarer et værksted må 
have. Lige nu har vi fx tre flere 
vikarer end svende. Det trækker 
enorme veksler på det arbejde, 
hver enkelt skal lave.   

TAL

380.550 
nye industrirobotter blev indkøbt på 
verdensplan i 2017. Det er en stigning  
på 29 procent i forhold til året før. 

Kilde: International Federation of Robotics, IFR

danskmetal.dk/onlinekurser

Metal Onlinekurser er gratis – tag dem, 
når det passer dig. Du kan nu bl.a. tage 
it-kurser på certificeringsniveau.  

OMTALE

- JEG ER 
MEGET TIL-
FREDS MED 
RESULTATET.  
DET VISER 
 EN  GAGEMENT  
OG OPBAK-
NING TIL 
OVERENS-
KOMST-
SYSTEMET.

Kilde: Claus Jensen,  
forbundsformand, om  OK18-resultatet. Cirka 72 
pct. stemte, og heraf stemte cirka 90 pct. ja. 

Følg med på 
Sound cloud 
eller find 
afsnittene i din 
podcast-app. 

 MAGASIN /  ONLINE  

Du sidder 

med et magasin 

til Metal Industri 

med spændende 
nyheder og 

tendenser fra 
din branche. 

Få endnu 
mere  inspiration 

i dit feed.  
Se på 
danskmetal.dk/ 

feed.
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VIDSTE DU AT

3D-betonprintere 
er værd at holde 
øje med? 
 
I København står et 
3D-printet hus (bil-
ledet), i Holland har 
man 3D-printet en 
cykelbro, og i Kina 
er de nået i mål 
med at printe et hus 
med seks etager.

Kilde: Computerworld

    FIF TIL 
ARBEJDS-
STILLINGER 

1.   Drop stolen og 
brug hæve-
sænke-bordet 
aktivt. 

2.  Skift stilling 
cirka hver 
halve time. 

3.  Hold gående 
eller stående 
møder. 

4.  Sæt fælles mål 
på arbejds-
pladsen, så I 
kan hjælpe 
hinanden  
til en sun- 
 dere hverdag. 

  Kilde: Take a stand, 
Statens Institut for 
 Folkesundhed 

ARBEJDSMILJØ

Tal frit med Arbejdstilsynet 

DET SKER.. .

Robotter på 
skoleskemaet  
På Syddansk Erhvervsskole bliver 
robotter nu integreret i undervis-
ningen. Det Nationale Videnscen-
ter for Automation og Robottek-
nologi, som er åbnet på skolen, 
giver automatikteknikere, smede 
og andre mulighed for at lære om 
automation, dvs. udvikling og pro-
grammering af robotter. Centeret 
er et samarbejde mellem Syddansk 
Erhvervsskole, Herningsholm 
Erhvervsskole og EUC Syd. 

Chefer kan nu blive bedt om at forlade rummet, når Arbejds-
tilsynet er på besøg. Det betyder, at ansatte kan tale med de til-
synsførende om problemer med mistrivsel, stress, mobning eller 
seksuel chikane, uden at chefen er med på en lytter. 

Lovændringen trådte i kraft den 1. juli 2018. Sammen med 
den kommer der en ny bekendtgørelse inden årets udgang. 
 Lovændringen præciserer, at Arbejdstilsynet også kan gribe ind 
og træffe afgørelser i forbindelse med krænkende handlinger som 
ydmygelse, forhånelse, diskriminerende udsagn eller trusler om 
vold mellem ansatte. 


facebook.dk/danskmetal

Giv siden et like, og følg med i, hvad 
der sker i Dansk Metal.

danskmetal.dk/karriereplan

Vil du videre? Få en Metal KarrierePlan. 
Det er gratis og uforpligtende.  
Du får svar inden for 24 timer. 

KARRIERE

FLERE  
UNGE SKAL  
FRÆSE 
Der er stor mangel på industri teknikere. Nor-
dea-fonden har derfor valgt at give to millioner 
kroner til industritekniker.nu, som arbejder for 
at udbrede kendskabet til uddannelsen. Målsæt-
ningen er et meroptag på 50 procent over de 
næste tre år. Henrik Lehmann Andersen, direk-
tør i Nordea-fonden: 

– Flere unge skal inspireres til at dreje, bore 
og fræse i metal. 

Et af de nye tiltag er et ambassadørkorps 
bestående af 12-15 unge lærlinge eller nyud-
dannede industriteknikere. Korpset skal ud at 
fortælle andre unge om computerstyring og de 
avancerede maskiner på industriteknikerud-
dannelsen. 

Nordea-fonden støtter initiativer, der  styrker 
interessen for og prestigen ved at tage en 
erhvervsuddannelse.
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indsigt / industriteknikere i texas 

Danske lærlinge rykker i USA. I foråret var tre danske 
industriteknikerlærlinge i praktik hos flyproducenten 
Lockheed Martin i Texas. Mødet med amerikanernes 
måde at arbejde og leve på brændte sig ind i 
hukommelsen hos danskerne. Vi besøgte Asger,  
Robert og Nicklas i deres amerikanske hverdag. 

KAMPFLY  
PÅ SKOLESKEMAET 

H
vis man 20 år gammel og 
vant til dansk humor og 
danske arbejdsvilkår, er 
der langt til Fort Worth 

i Texas. Til gengæld får man 
faglig selvtillid af at være der et 
par måneder. For danskere kan 
noget, som kan bruges i resten 
af verden. 

Det har de tre industritekni-
kerlærlinge – Asger Nielsen fra 

Kvistgård, Nicklas Lyngby Peder-
sen fra Hjørring og Robert Løgager 
Nielsen fra Horsens – erfaret. De 
har netop  tilbragt to måneder i 
praktik hos en af verdens førende 
flyproducenter, Lockheed Martin. 
Opholdet blev til i et samarbejde 
mellem Lockheed Martin, Dansk 
Industri, Dansk Metal og virksom-
heden Multicut A/S. 

– Det giver en god kulturfor-

metal /  industr i  /  september 2018metal /  industr i  /  september 2018



ufm.dk

Læs om dine 
muligheder for 
praktik i udlandet. 

Lockheed 
Martin
Grundlagt i sin 
nu værende form i 1995.

Producerer  kampfly, 
radarsystemer og 
 teknologi til vindenergi
industrien.

Beskæftiger mere end 

100.000  

mennesker, heraf cirka 

14.000  
i Fort Worth, Texas.

Har afdelinger i blandt 
andet Denver, Bethesda, 
Washington, Grand 
Prarie og Fort Worth.

De danske politikere 
vedtog i 2016 at  
købe 27 F35kampfly af 
Lockheed Martin.  
Pris: Mere end  

16.000.000.000 
kroner. 

Efter planen bliver  
de første fly leveret til 
Danmark i 2021.
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ståelse at vide, hvordan de gør det 
andre steder, så man kan sam-
menligne det med derhjemme. Jeg 
synes, man lærer at se tingene i et 
andet perspektiv. Det synes jeg er 
ret vigtigt for uddannelsen, siger 
Nicklas. Hjemme i Danmark er 
han lærling på Hydratech Indu-
stries i Vraa.

Alene Lockheed Martins stør-
relse har været en oplevelse ud 
over det sædvanlige. Den produk-
tionshal, hvor de danske lærlinge 
arbejder, måler 1,6 kilometer fra 
den ene ende til den anden. Sik-
kerheden på fabrikken er omfat-
tende. Der er streng kontrol med, 
hvem der kommer inden for 
dørene. Tager du billeder i produk-
tionen, er det fyringsgrund. Gulvet 
i produktionshallen er så rent, at 
man kan spejle sig i det. Igen et 
spørgsmål om sikkerhed. 

”De er meget dygtige”
I den enorme produktionshal 
foregår transporten enten til fods, 
på løbehjul eller i golfvogn. Hale 
ved snude står halv- og helfær-
dige F35-kampfly, som Lockheed 
producerer på fuld kraft til kunder 
over hele verden. Hver dag rykker 

hvert enkelt fly et led længere ned 
ad produktionsgulvet, indtil det 
forlader hallen for at blive malet. 
Ud for hvert fly fortæller en skærm, 
hvilket land der har bestilt det 
pågældende fly, og hvilken model 
det er. Inden længe kommer turen 
til de 27 F35-kampfly, som Dan-
mark har bestilt. De tre danskere 
har i løbet af otte uger roteret i 
produktionen. Technical lead på 
Lockheed Martin Dan Shaw har 
været med til at tilrettelægge dan-
skernes forløb og er imponeret 
over deres niveau. 

– Jeg synes, at de på den korte 
tid har vist, at de har en bred fag-
lig viden i forhold til deres unge 
alder. Det er godt at se deres iver 
og villighed til at lære. De er meget 
dygtige.

Asger, som til daglig arbejder 
på Maskinfabrikken Metalteknik i 
Kvistgård, vurderer, at det faglige 
niveau i Danmark er højt sam-
menlignet med amerikanernes.  

– Vi kan meget mere. Også bare 
på maskinerne. Vi kender værktø-
jerne, vi kan finde ud af at ændre 
i programmerne. Vi kan køre det 
hele selv. Vi har bidraget med 
nogle nye synspunkter på tingene.  

– MEGET 
HERINDE  

BLIVER GJORT 
I  HÅNDEN. 

VI HAR VIST 
DEM, AT DET 

KAN DE ALTSÅ 
GODT GØRE PÅ 
MASKINERNE.

Asger Nielsen, industriteknikerlærling på  
Maskinfabrikken Metalteknik 

Lockheed Martin ligger i 
Fort Worth i hjertet af Texas. 
Her er cowboyhat, støvler 
og jeans den reglemente
rede påklædning. 
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Robert og 
Nicklas er vant til 
at programmere 
fra deres arbejde 
i Danmark. På 
Lockheed Martin 
har man taget 
godt imod dan
skernes inputs til 
at gøre flere ting 
på maskinerne. 

Nicklas Lyngby 
Pedersen er 24 år 
gammel og bor i 
Harken ved Hjør
ring. Han blev 
udlært fra Hydra
tech Industries i 
Vraa den 19. juli i år. 

Lockheed 
Martin er skarpt 
overvåget, og 
patruljevogne fra 
virksomheden 
patruljerer kon
stant langs de 
mange kilometer 
hegn. 
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gribverden.dk

Information og 
 inspiration til dig,  
der overvejer  
praktik i udlandet.
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Hvordan man kan gøre tingene 
anderledes. Meget herinde bliver 
gjort i hånden. Vi har vist dem, 
at det kan de altså godt gøre på 
maskinerne.

Samme oplevelse har Robert, 
der hjemme i Danmark er lærling 
hos Vola i Horsens. Han er overra-
sket over, hvordan hans amerikan-
ske kolleger primært har ansvar for 
én opgave ad gangen.

– I Danmark kan vi save råma-
teriale. Vi kan designe. Vi kan pro-
grammere. Vi kan afvikle et pro-
gram på maskinen, vi kan pakke 
det, vi kan sende det. Herovre ville 
det kræve fem forskellige stillinger, 
for arbejdsopgaverne er meget 
snævre her.

Udover den læring, der ligger 
i mødet med den amerikanske 
måde at gøre tingene på, er de tre 
lærlinge enige om, at opholdet på 
Lockheed Martin er godt at have 
på CV’et. Nicklas siger:  

– Det ser jo pissegodt ud og 
kan hjælpe en til at komme andre 
steder hen.”  

Asger, Nicklas og 
Robert møder Ken  
på det hotel, hvor de 
tre lærlinge bor. Han er 
contractor og arbejder 
på Lockheed Martin et 
par måneder, før han skal 
sendes et nyt sted hen. 
Alle, der bor på hotellet og 
mødes omkring grillen om 
aftenen, har en funktion i 
virksomheden. Og de fleste 
af dem er anden eller tredje 
generation i flyindustrien. 
Danskernes amerikanske 
kolleger er nysgerrige på 
det danske velfærdssystem. 

Asger: – Folk er meget 
åbne over for dem, de 
snakker med. De har ikke 
noget imod at sætte sig 
ned og sige hej. Selv om 
man aldrig har snakket 
med dem før og sikkert 
aldrig kommer til det igen, 
så åbner de for hele livshi
storien.

Robert: – Jeg vil ikke sige, 
de har dårlige forhold 
herovre. Men jeg tror hel
ler ikke, vi skal brokke os 
over, hvordan vi har det 
derhjemme. Jeg tror, vi er 
rigtig godt stillet i Danmark.

En F35’er buldrer hen over 
himlen. Jetmotorernes 
øredøvende hvæsen gør 
det umuligt at snakke.  
Det er det, amerikanerne 
kalder ”Sound of Liberty”. 

Nicklas: – De bringer  
bare den der ”The Sound 
of Liberty” op, hver gang 
en jetjager flyver forbi. 

Asger: – Ja, vi synes, de 
larmer for meget i Danmark. 
Herovre synes de, det er en 
dejlig lyd. Lyden af frihed.

Asger Nielsen er 
25 år gammel og 
bor i Helsingør. 
Han bliver udlært 
den 9. februar 
2019 fra Maskin
fabrikken Metal
teknik i Kvistgård. 
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Hvorfor har Dansk Metal 
sendt Nicklas, Robert og 
Asger til USA?
– Faglærte er rygraden i industrien 
verden over. Og hvorfor skal det 
kun være ingeniører og akademi-
kere, der har mulighed for at rejse 
ud i verden under deres uddan-
nelse? Derfor tog vi for et par år 
siden kontakt til Lockheed Martin 
og foreslog dem, at vi sendte tre 
industriteknikerlærlinge over til 
dem. De var heldigvis positive fra 
starten.

Har det været nemt?
– Nej. Det er meget svært at få 
adgang til USA. Derfor har det 
været fuldstændig afgørende, at 
den danske virksomhed Multicut 
A/S har hjulpet med de nødven-
dige certifikater og tilladelser. De 
har erfaring med at sende ingeni-
ørstuderende derover. 

Vil praktikopholdet på 
Lockheed Martin blive 
gentaget, så flere kan komme 
i praktik på virksomheden?
– Det er jo det store spørgsmål lige 
nu. Vi er i gang med at evaluere 
opholdet med Lockheed, DI og 
de unge, så vi kan vurdere, om vi 
skal gentage projektet. Jeg håber 
meget, at vi kan give hinanden 
håndslag på, at det er noget, vi kan 
fortsætte med. 

FORBUNDSFORMAND  
CLAUS JENSEN:  
JEG HÅBER,  
VI KAN  
FORTSÆTTE 
PROJEKTET

VI SYNES, 
FLYENE LARMER 
FOR MEGET 
I DANMARK. 
HEROVRE 
SYNES DE, DET 
ER EN DEJLIG 
LYD. LYDEN  
AF FRIHED.
Asger Nielsen, industriteknikerlærling på  
Maskinfabrikken Metalteknik 

SÅDAN KOMMER  
DU AFSTED 
 

Asger, Nicklas og Robert blev ind
stillet til opholdet i USA af deres 
virksomheder. Men hvis du går 
med en drøm om at tage en del af 
din uddannelse i udlandet, har du 
mulighed for det.

Med PIUordningen kan du komme 
i praktik i udenlandske virksomhe
der overalt i verden. 

Udstationering er muligheden 
for dig, der har en praktikplads i 
Danmark, men gerne vil tage en 
eller flere af dine praktikperioder i 
udlandet. 

•  Find en praktikplads. Spørg evt., 
om din arbejdsgiver har kontakter 
til udenlandske virksomheder, fx 
datterselskaber, leverandører eller 
kunder. Du kan også få hjælp hos 
PIUkoordinatoren på din skole. 

•  Du skal aftale udlandspraktik med 
din arbejdsgiver. Det er nemlig 
virksomheden, der indgår ansæt
telsesaftale med den udenlandske 
virksomhed. 

•  Elevlønnen i udlandet er typisk 
lavere end i Danmark, og det er 
din arbejdsgivers ansvar at sørge 
for, at du får løn efter dansk over
enskomst. Din danske arbejdsgiver 
får tilskud via AUB (Arbejdsgiver
nes Uddannelsesbidrag). 

Få mere at vide på gribverden.dk og 
ufm.dk 

11
borger.dk

Se reglerne og søg 
om økonomisk støtte 
til dit praktikophold.



FÅR DU 
NOK  
I LØN?
Der er fejl på alt for mange
lønsedler. Lad os tjekke
din lønseddel, så er du
sikker på, at du får nok
i løn, tillæg og pension.

DANSKMETAL.DK/LONTJEK
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Hvad var dit svendestykke?
En postkasse med brev- og 

reklamekasse. Den er primært lavet af 
1,5 mm og to mm plader. Jeg valgte et 
relativt lille projekt, så jeg kunne bruge 
mere tid på at sikre en flot finish. 
Når man laver noget, man aldrig har 
prøvet før, er det altid spændende, 
om delene passer sammen på milli-
meteren. Men det gik heldigvis meget 
nemmere, end jeg havde troet. 

Hvordan greb du opgaven an?
Jeg tegnede postkassen på 

computeren i 3D-tegneprogrammet 
Inventor. Jeg lavede vægt-, mas-
sefylde- og prisberegninger for hele 
projektet og for hver enkelt del for 
sig. Jeg er stærk matematisk, så den 
del gik rigtig godt. Derefter gik jeg i 
værkstedet, hvor jeg startede med at 
indstille maskinerne og lave prøvebuk, 
så jeg var bedst muligt forberedt, når 
det for alvor gik i gang.

Toppen af postkassen 
er bukket 5 grader 
ved 10 millimeter. 

DETALJEN I FOKUS
Grundigt forarbejde, håndværk og præcision er 
grundstenene i klejnsmedens svendestykke.  
Helene Nørbye Aarenstrup valgte at lave en postkasse. 

HELENE NØRBYE 
AARENSTRUP  

26 ÅR

Svendeprøve
Juni 2018

Uddannelse
Klejnsmed

Læreplads
Beam A/S

Hvilke metoder brugte du?
Fronten af postkassen er valset. 

Toppen og svøbet, dvs. siderne og 
bagpladen, er bukket. Det meste er 
TIG-svejset, men jeg har også brugt 
MAG-svejsning og elektrodesvejsning. 
Jeg er sort smed, så i det daglige bru-
ger jeg mest MAG-svejsning. Men jeg 
er også blevet glad for TIG-svejsning. 
Det larmer og sviner mindre.

Hvad overraskede dig?
Jeg havde planlagt, at toppen 

skulle valses. Men det fungerede ikke, 
så jeg kom i tanker om, at jeg i stedet 
kunne bukke den. Men ellers var der 
ikke de store overraskelser. Det gik, 
som jeg havde planlagt og forventet. 

T E K S T  S A N D R A  H O L M G A A R D  F O T O  S I M O N  F A L S

svendeprøve / klejnsmed 13
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Kilde:  
Tine Bødker Grynnerup, erhvervspsykolog, Crecea.

FLYT JER MED OMTANKE
Fusioner. Fyringer. Ny teknologi. Hver gang noget skal laves om – og vi 
samtidig skal være lige så produktive, som vi plejer – kan det give usikkerhed 
og mistrivsel. Og føre til stress og udbrændthed. Løsningen er åben 
kommunikation, involvering af medarbejderne og et godt fællesskab.

Kommunikation. Ledelsen skal 
informere, så du og dine kolleger 
forstår, hvorfor forandringerne 
er nødvendige. Stil spørgsmål, 
hvis du bliver usikker.

Kompetencer. Foran-
dringer kan betyde, at 
du skal løse nye opga-
ver. Og forandringer kan 
betyde fyringer. Men 
du skal sige, hvis du har 
brug for efter- og vide-
reuddannelse.

14
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Involvering. Hvis forandringen 
går ud på, at en virksomhed flytter, 
er det en god idé, hvis du og dine 
kolleger er med til at indrette den 
nye arbejdsplads.  

Husk fællesskabet. Forandringer lykkes 
kun, hvis de bliver gjort i fællesskab, og det 
hjælper rent faktisk at spise rundstykker og 
få en uformel snak om situationen.

Tag jer tid til at tale 
sammen. Tid brugt på 
dialog kommer hurtigt 
igen som mindre tid 
brugt på brok i hjør-
nerne. 

Planlæg forandringen. Husk 
at sætte mål og delmål op. 
Det gør det muligt at fejre 
succeser undervejs. 

Mærk efter og reager. Tag 
fat i din tillidsrepræsentant 
eller din nærmeste leder, 
hvis du eller dine kolleger 
viser tegn på mistrivsel.

danskmetal.dk/arbejdsmiljoe

Find regler, nyheder, pjecer og 
kurser om godt arbejdsmiljø.

15
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Omstruktureringer, nye ejere og sammenlægninger – forandringer 
er der mange af på danske arbejdspladser, og det kan gå ud over 
trivslen. Erhvervspsykolog Tine Bødker Grynnerup fra Crecea 
forklarer, hvad der sker, når vi bliver udsat for forandring.

Hvad er en forandring? 
– En fusion, en ny leder, en ny kerne opgave, 
eller reducering af ens team fra seks til fire 
personer. Det grundlæggende er, at man 
skal forholde sig væsentligt anderledes til sit 
arbejde, end man ellers plejer og er tryg ved.

Hvad sker der, når vi bliver udsat for 
forandringer?
– Forandringer kan sætte en masse følelser 
i gang. Vi bliver måske bange for, om vi kan 
klare det nye, og om vi er kompetente nok. 
Eller vrede fordi vi ikke er enige i de foran-
dringer, der skal ske. Eller kede af det fordi 
vi mister eller frygter at miste, for eksempel 
status, kontrol eller kolleger. Hvis en foran-
dring ikke håndteres ordentligt, er der risiko 
for mis trivsel, konflikter og overbelastning 
af den enkelte i form af stress. 

Hvorfor er forandringer svære at 
gennemføre?
– Undersøgelser har vist, at kun omkring en 
tredjedel af alle strategiske forandringer lyk-

kes efter hensigten og inden for den afsatte 
tidsramme. Der er mange årsager. Den 
væsentligste er, at man ikke får håndteret 
de følelsesmæssige reaktioner – vrede, fru-
stration eller usikkerhed – undervejs, blandt 
andet fordi de kan være svære at forudsige.

Hvem har ansvaret for at sikre en god 
forandringsproces?
– Ledelsen har selvfølgelig et ansvar. Det 
er ofte dem, der træffer beslutningen om 
forandringen. Men det friholder ikke med-
arbejderne for ansvar. De skal sørge for at få 
bragt deres bekymringer og spørgsmål frem 
i lyset, enten direkte eller gennem tillids- 
eller arbejdsmiljørepræsentanten. Og så skal 
ledelsen lytte. Hvis medarbejderne føler sig 
hørt og involveret, bliver de ofte mere posi-
tivt stemt over for forandringen. Husk også 
at fejre de små skridt på vejen. Det giver 
energi og håb til resten af forløbet. 

TINE BØDKER 
GRYNNERUP

Stilling
Erhvervspsykolog

Arbejdsplads
Crecea A/S,  
autoriseret  

arbejdsmiljø
rådgiver 
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arbejdsmiljoviden.dk

Find gode råd til at komme 
 igennem en forandringsproces.

17
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Sæt dit aftryk
I Dansk Metal hører vi ofte om forandrings-
processer, som går i hårdknude. Ofte fordi 
ledelsen fravælger eller glemmer at inddrage 
medarbejderne. Her er fem gode råd til at få 
indflydelse og bruge den:

Kilde: Jan Toft Rasmussen,  
arbejds miljø sekretær, Dansk Metal

På en mellemstor virksomhed er 
den nye produktionschef ansat til at 
strømline produktionen og sænke 
omkostningerne. Han vil indføre lean, 
og i juleferien flytter han rundt på 
maskinerne, så de står i forlængelse 
af hinanden. Det skal give flow. Pro-
blemet er, at afstanden fra den sidste 
maskine i linjen til væggen er så lille, at 
der faktisk ikke er plads til at håndtere 
de store emner. 

Fejlen opstår, fordi produktionschefen 
glemmer at drøfte ændringen med 
de medarbejdere, der arbejder med 
maskinerne til daglig. Arbejdsmiljøor-
ganisationen skal deltage, hvis der skal 
laves om på eksisterende arbejdsplad-
ser. Det er sund fornuft. Men det står 
også i arbejdsmiljøloven. 

En produktionschef i en mellemstor 
metalvirksomhed pålægger svejserne 
at bruge et nyt rensemiddel. Leveran-
døren har sagt, at produktet ikke kræ-
ver udsugning eller beskyttelse. Men 
det viser sig hurtigt, at det indeholder 
kemikalier, som står på kræftlisten. 
Produktionschefen afviser at tage pro-
blemet alvorligt. Fællestillidsrepræsen-
tanten går til den øverste ledelse for at 
få produktet fjernet. Produktionsche-
fen bliver fyret, fordi han ikke tog med-
arbejdernes sundhed alvorligt.

Stadig flere kemikalie-
producenter fjerner 
giftige stoffer fra deres 
produkter, så der er sund 
fornuft i at erstatte farlige 
kemikalier med mindre 
farlige. Arbejdsmiljø-
loven siger, at arbejds-
miljørepræsentanten skal 
deltage, når virksomheden 
planlægger at indføre nye 
kemiske stoffer.

Forsøg  
på flow 
slår fejl

Rense- 
 middel  

får chefen 
fyret 

1. Find ud af, hvem i firmaet  
der i praksis arbejder med  
udvikling af produktionen.

2. Lav en aftale med den ansvarlige 
fra ledelsen om, at I får lavet  
en lille arbejdsgruppe, hver  
gang der planlægges større  
forandringer. Der skal være folk 
fra gulvet med i gruppen.

3. Tjek på messer og i branche
tidsskrifter, hvad der er kommet 
af nye smarte løsninger,  
så I ikke køber katten i sækken.

4. Skal der indføres nye kemiske 
produkter, så spørg jeres leve
randører, om de har nogle, som 
er mindre farlige, og tjek, hvad 
 konkurrenterne har at byde på.

5. Få hjælp fra Dansk Metal, hvis I 
ikke kan komme igennem med at 
få indflydelse. Vi kan både bruge 
arbejdsmiljøloven og overens
komsterne til at få ledelsen i tale.



Du kan altid kontakte  
Dansk Metal, hvis du  
overvejer at søge job i  
andre dele af Danmark.  
Lokalafdelingerne har et  
stort virksomhedsnetværk, som 
hurtigt kan hjælpe dig i nyt job.

danskmetal.dk/ 
jobservice

Se og søg ledige job og  
vedligehold dit CV.

FIRE SAMTALER,  
FIRE TILBUD

Metal JobService 
Der findes knap 300.000 virk-
somheder i Danmark, så det er 
et stort arbejde at finde frem 
til de mest interessante. Dansk 
Metal hjælper dig på vej. 

I Metal JobService kan du se og 
søge ledige job fra alle danske 
hjemmesider og jobdatabaser. 

Opret et Lyn-CV, så du kan 
komme i betragtning til job, som 
endnu ikke er slået op. Mange 
virksomheder tager fat i Dansk 
Metal, når de mangler medar-
bejdere. Din afdeling kontakter 
dig, hvis en virksomhed har brug 
for dine kompetencer. 

Kontakt din lokalafdeling, der 
kender virksomhederne i områ-
det, og derfor ved, hvor der er 
jobåbninger. 

Find det hele på  
danskmetal.dk/jobservice

18 karriere / fra job til job
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GLENN POULSEN
46 ÅR

Stilling
CNC-operatør og 

programmør

Arbejdsplads
Strecon

danskmetal.dk/lyncv

Fra job til job med Lyn-CV.

J
obskift er nærmest en 
nationalsport. Alene i 
2017 skiftede mere end 
800.000 danskere job. 
Det svarer til over hver 
fjerde lønmodtager. Én 
af dem er CNC-operatør 
Glenn Poulsen. Han 
kommer fra en god stil-
ling hos vandhanepro-

ducenten VOLA i det midtjyske. 
Men efter en skilsmisse vil han 
flytte tilbage til familie og venner i 
Sønderjylland. 

– Jeg har arbejdet der i mere 
end 10 år, så beslutningen er ikke 
nem. Men jeg kan mærke, at den 
er rigtig, siger Glenn Poulsen. 

Derfor ringer han til lokalafde-
lingen i Sønderborg og spørger, 
om de kender til virksomheder, 
som mangler en mand med erfa-
ring som CNC-operatør og -pro-
grammør. 

– Der er stor efterspørgsel på 
kvalificeret arbejdskraft og i sær-
deleshed på industriteknikere her 
i området. Så det var ikke svært 
at lave en liste over potentielle 
arbejdsgivere, siger afdelings-
kasserer i Metal Sønderborg Allan 
Christensen. Han hjælper jævn - 
ligt medlemmer i job videre til et 
nyt job. 

Strecon vandt
Glenn Poulsen sender ansøg-
ninger ud og ringer nogle af 
virksomhederne fra listen op. Han 
kommer til fire jobsamtaler og får 
fire jobtilbud. 

I afdelingen i Sønderborg hører 
de gerne fra medlemmer, der 
overvejer et jobskifte.

– Vi vil meget gerne hjælpe folk 
videre i et nyt job. Det er det, vi er 
her for. Vi har et stort lokalkendskab, 
så vi ved, hvor der er gang i hjulene. 
Vi kender værkførerne og produk-
tionscheferne, og så har vi mange 
tillidsrepræsentanter, der kontakter 
os, når de mangler arbejdskraft, 
siger Allan Christensen. 

Ud af de fire jobtilbud faldt 
valget på virksomheden Strecon i 
Sønderborg. 

– Jeg har gode kolleger, og 
så har jeg fået nogle nye faglige 
udfordringer. Jeg laver en del mere 
CNC-programmering, end jeg har 
været vant til. Det er spændende, 
så selvom det var svært at sige 
farvel til VOLA, har jeg aldrig for-
trudt valget om at flytte hjem, siger 
Glenn Poulsen. 

JEG LAVER EN DEL MERE  
CNC-PROGRAMMERING,  
END JEG HAR VÆRET VANT TIL. 
DET ER SPÆNDENDE. 
Glenn Poulsen, CNC-operatør

I sit nye job får 
Glenn Poulsen 
udvidet sine 
kompetencer med 
avanceret pro-
grammering. Det 
er nødvendigt for 
at kunne produ-
cere små serier og 
prototyper. 
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fået et ret godt CV takket være det 
værktøj. 

Godt i gang 
Da Jeppe Gade Holgell bliver ledig, 
gør han alt, hvad han kan, for at 
komme videre i job. 

- Det er lidt et nederlag for mig 
at komme på dagpenge. Jeg søger 
mange job, og jeg får et par vika-
riater hos et kølefirma og på en 
tankstation, inden jeg finder jobbet 
hos Nanostone, et facade- og flise-
rensefirma.

- Jeg er glad for mit arbejde. Jeg 
er i gang med at opbygge et godt 
arbejdsliv, og det er en lettelse at 
komme ud af dagpengesystemet, 
siger Jeppe Gade Holgell. 

HER  
KAN JEG  
LÆRE  
NOGET 
Jeppe Gade Holgell har brugt workshops og samtaler i 
a-kassen til at gå fra ledighed til job. Fokus på styrker og 
svagheder gør det lettere at navigere i jobjunglen. 

i de ting, jeg gør rigtigt. Og jeg 
bliver opmærksom på, hvad jeg 
gør forkert. Jeg skal fx være endnu 
mere aggressiv og opsøgende, når 
jeg søger job. 

Jeppe Gade Holgell vil gerne 
hurtigt videre, og han deltager i 
en række workshops og samtaler i 
a-kassen.

– Jeg vælger at sige til mig selv, 
at her kan jeg lære noget. Jeg tager 
afsted med et åbent sind og med en 
indstilling om, at det kan være, jeg 
hører noget, jeg ikke har hørt før. 

På en workshop lærer han 
blandt andet, hvordan han kan 
skrue et godt CV sammen. 

– Det hele bliver fortalt og står 
i et sprog, man kan forstå. Jeg har 

2 6
-årige Jeppe Gade Holgell 
får et fast, men kærligt 
skub videre af a-kassen, 
da han bliver ledig. 

– Under hele forløbet bliver jeg 
mødt i øjenhøjde, med respekt og 
i en god tone. Jeg bliver bekræftet 

Få hjælp her:

danskmetal.dk/a-kasse
danskmetal.dk/jobservice

danskmetal.dk/booking 

UNDER HELE 
 FORLØBET 
BLIVER JEG 
MØDT I 
ØJENHØJDE.
Jeppe Gade Holgell, 26 år, 
Nanostone

WORKSHOPS OG SAMTALER

Jeppe Gade Holgell har blandt andet deltaget i:  
• Min vej i job-samtaler.  
• Søg uopfordret. 

SKAL DU MED? 

Book en workshop eller temadag på danskmetal.dk/
booking, eller hør om dine muligheder i din afdeling.

Jeppe Gade 
Holgell  arbejder i 
facade- og flise-

rense firmaet 
Nanostone. Han 

har tidligere været 
cykel mekaniker.

20
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SKAL  
JOBBET  
FINDE  
DIG?
Så brug Metal JobService

DANSKMETAL.DK/METALJOBSERVICE

636 
MEDLEMMER  

HAR FÅET JOB GENNEM  
METAL JOBSERVICE  

I PERIODEN 1. JANUAR  
TIL 31. JULI 2018
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P
å Kvæsthusbroen i Køben-
havn ligger Sørlandet – en 
norsk fuldrigger fra 1927 – til 
kajs. På dækket ligger et sejl. 

Det er 140 kvadratmeter stort. Det 
vejer i omegnen af 105 kilo. Og det 
er dagens opgave for den 26-årige 
sejlmagerlærling Frida Pi Thorsen. 

– Jeg skal lave en mindre repa-
ration, fordi der er gået en kordel i 
skødet. Det sidder i hjørnet af sejlet 
og bliver fastgjort til dækket under 
sejlads, siger Frida Pi Thorsen, 
mens hun går i gang med en sejl-
magersplejs. 

Frida Pi Thorsen er i lære hos 
Sejlmager Hansens Eftf., som blev 
grundlagt i 1935. Virksomheden 
producerer og reparerer traditio-
nelle sejl, dvs. sejl, som bruges til 
ældre træbåde, der er bygget efter 
principper man har kendt helt til-
bage fra vikingetiden. 

– Vores niche er det traditio-
nelle håndværk, hvor der er meget, 
som skal håndsyes. Det er modsat 
de moderne sejllofter, hvor næsten 
alt foregår på zigzag-maskiner.   

Det begyndte med Stage
Da Frida Pi Thorsen som 22-årig 
blev optaget på skoleskibet Georg 
Stage, vidste hun intet om sejlads 
og arbejdet ombord på et skib. 
Hun læste bioteknologi på Køben-
havns Universitet. Men hun var 
kørt fast i hverdagen foran com-
puteren. 

– Egentlig var det min veninde, 
som søgte ind på Georg Stage. Jeg 
blev inspireret og fulgte trop. Jeg 
var fuldstændig grøn, da vi stæv-
nede ud første gang, men jeg blev 
forelsket i håndværket. 

Frida Pi Thorsen sætter stor pris 
på afvekslingen i arbejdsopga-
verne som sejlmager.

FRIDA  
SYER SEJL  
I HÅNDEN
Frida Pi Thorsen er i lære som 
sejlmager. Som 22-årig var hun 
elev på skoleskibet Georg Stage. 
Her blev hun forelsket i det 
traditionsrige håndværk. 

JEG VAR FULDSTÆNDIG 
GRØN, DA VI STÆVNEDE 
UD FØRSTE GANG. 
MEN JEG ENDTE MED 
AT BLIVE FORELSKET I 
HÅNDVÆRKET. 
Frida Pi Thorsen, lærling hos Sejlmager Hansens Eftf. 

22 profilen / sejlmager
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FRIDA PI  
THORSEN

26 ÅR

Uddannelse
Sejlmager  

fra Produktions-
skolen i Helsingør

Arbejdsplads
Sejlmager  

Hansens Eftf.

metal /  industr i  /  september 2018



praktikpladsen.dk

Find din næste praktikplads 
eller lærling.

ug.dk

Find alle landets  
uddannelser.

georgstage.dk

Drømmer du om at komme 
ud og sejle? 

Ham sejler jeg med én gang om 
året, hvor vi sejler Limfjorden 
rundt. Jeg er frivillig og hjælper til 
med alverdens opgaver.

I oktober skal Frida Pi Thorsen 
til svendeprøve, og til februar er 
hendes læretid slut. Drømmen er 
et liv med sejl – og masser af timer 
på havet. 

– Jeg er i lære i en lille virk-
somhed, hvor vi er to lærlinge, én 
svend og mester. Det betyder, at 
jeg er med i alle dele af produktio-
nen.

Når Frida Pi Thorsen ikke er på 
arbejde, er hun ude at sejle.  

– Jeg er fast passager på Boy 
Leslie, som er en norsk galease. 

140 kvm  
fokken 
Sejlet til Sørlandet er det største, som Frida 
Pi Thorsen har været med til at arbejde på. 

SEJLMAGERENS 

ABC
 
Duradon
Stoffet som størstedelen af sejlene hos 
Sejlmager Hansens Eftf. bliver lavet af. 

Galease
Et tomastet skib med sejlene langskibs.

Kordel 
Et tov er opbygget af tre mindre tove, 
kaldet kordeler, som man snor sammen 
til et stort tov.

Sejlmagersplejs
Man syer tovværk rundt om hele sejlet  
for at stabilisere dugen. For at starte  
og slutte tovenderne, ’fletter’ man en 
sejlmagersplejs, så der bliver en løkke, 
som bruges til at fastgøre skødet.

Skødet
Hjørnet på sejlet, der fastgøres med 
kæder eller tov på dækket.

Sådan laves et traditionelt sejl 
De fleste opgaver strækker sig over et par uger.  

1.  Først er det på med knæpuderne og så ned på gul-
vet, hvor der måles og klippes.

2.  Hen over en dag eller to sidder man ved symaski-
nen, hvor sejlet syes sammen.

3.  Sejlet tages ud på skæreloftet, hvor det foldes ud 
og bliver tegnet op. I denne fase skal sejlmageren 
udregne, hvor mange procent sejlet strækker sig ud 
under sejlads. 

4.  Herefter er det tilbage til symaskinen, hvor kanter 
og forstærkninger ordnes. 

5.  Til sidst venter en uges arbejde med nål og tråd, når 
tovværket skal syes på. 
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PARLØB 
Stefan Nielsen står ved sin arbejdsstation på Kverne
land Groups fabrik i Kerteminde. Overfor svejser 
Stefans makker med maskinel præcision. Så stopper 
den brat og afventer ordrer. Stefans nærmeste 
kollega er en Panasonic 1900svejserobot.

Hos Kverneland Group har de haft robotter siden 
1976. Men siden 2010 er det gået rigtigt stærkt. I dag 
er der 17 robotter på fabrikken. Og de har givet nye 
muligheder, både for ledelsen og for den enkelte 
medarbejder.

– Det er det, der bliver satset på, og det er med til 
at øge produktiviteten. Hvis vi ikke havde robotter 
og godt uddannet personale, der ved, hvordan man 

betjener dem, så er det ikke sikkert,  
at vores  afdeling ville ligge her i Danmark, siger 
 Morten Madsen, værkfører hos Kverneland Group.

Svejserobotten har gjort Stefan Nielsens arbejdsdag 
mere udfordrende og mindre udmattende. Nu kan 
svejseren koncentrere sig om de opgaver, robotten 
aldrig vil kunne udføre lige så godt: Håndarbejdet.

– Første gang jeg stod ved siden af en robot, var 
det forvirrende, at man ikke havde 100 pct. kontrol 
med svejsepistolen selv. Det kunne godt være ret 
skræmmende, at den kørte så hurtigt. Men når man 
har vænnet sig til det, er det en stor fordel, siger 
Stefan Nielsen.
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MAND   
Stefan Nielsen 

Alder: 29 år

Antal år hos 
 Kverneland: Et

Speciale: Svejsning 
på svært tilgænge
lige steder
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MASKINE   
Panasonic ta 1900

Antal år hos 
 Kverneland: 17

Speciale: Længere
varende svejsninger 
uden stop 
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AVANCERET  
 Robotten kan løse avancerede 
opgaver. Men den kan dog ikke tænke 
selv. Den kan kun gøre det, den er 
programmeret til, siger Stefan Nielsen.

TUNGT LÆS  
 Tidligere, da jeg svejsede i hånden, 
havde jeg simpelthen så ondt i hele 
kroppen efter arbejde. Det er en stor 
fordel, at robotten tager det tunge. 
Det betyder i sidste ende, at jeg får 
flere år på arbejdsmarkedet. 

AFLASTNING   
 At arbejde med en robot er lige
som at have en makker, der laver det 
tunge og belastende arbejde. Min 
opgave består i at lave de små avan
cerede reparationer, hvor robotten 
ikke kan komme til, og så at gen
nemgå de ting, som robotten laver. 
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Portugiserne har ingen hjælp at 
hente, hvis de er uden arbejde.  
Vi oplevede én, der måtte fort-
sætte på fabrikken, selv om en 
tung metal-
plade havde 
knust hans 
ene arm, og en 
anden, der var 
 blevet blind, 
fordi han var 
blevet ramt af 
noget syre i 
ansigtet. 
Maskinarbej-
derlærling Dennis  Rasmussen om 
udveksling på fabrik i Portugal, 
magasinet Metal, nr. 5, 1994. 

Opdater 
dine 
oplysninger

På Dansk Metals hjemme- 
side kan du se din post fra 
Dansk Metal, dine personlige 
data og dine abonnementer. 
Første gang du logger på, 
skal du bruge NemID. Når 
det er gjort, får du tilsendt 
en pinkode på SMS. Du skal 
bruge koden og dit CPR-
nummer, når du logger ind. 
 
danskmetal.dk/medlem

Glenn Kaalund Nicolajsen, 18 år og rustfast 
klejnsmedelærling, nåede sammen med 
den 22-årige industriteknikerlæring Tho-
mas Skriver Jensen til finalen i DM i debat, 
som hvert år afholdes på Folkemødet. 

Thomas Skriver Jensen: 
– Jeg havde aldrig i min vildeste fantasi 

troet, at det skulle gå så godt. Og det er 
måske den vigtigste pointe for mig: Vi kan 
sagtens være med i debatten, selv imod 
ungdomspolitikere som til daglig lever af 
politik. 

Glenn Kaalund Nicolajsen argumen-
terede blandt andet for, at der skal flere 

penge til erhvervsskolerne, så eleverne ikke 
længere skal svejse i pap, fordi der ikke er 
råd til at købe metal.

Thomas Skriver Jensen gik til debat-
ten med argumentet om, at for få søger 
erhvervsskolerne, fordi folkeskolerne er 
designet til at sende folk på gymnasiet. 
Han mener, det er et problem, fordi der 
er lige så attraktive jobs for enden af en 
erhvervsuddannelse. 

Glenn Kaalund Nicolajsen er formand 
for Metal Ungdom og Thomas Skriver 
Jensen er formand for Metal Ungdom i 
Odense. 

Opsigelsesvarsel 
Medlemskontakt i Dansk Metal taler hver dag 
med mange medlemmer. De seneste måneder 
er der kommet særligt mange henvendelser 
om eget opsigelsesvarsel. Det tyder på, at der 
er mange medlemmer, der søger og får nyt job. 
Der er generelt stor fleksibilitet og bevægelse i 
arbejdsmarkedet netop nu. Det er godt nyt for alle 
medlemmer, der overvejer et jobskifte.  
  Derfor: Brug også Metal Jobservice. Du kan 
her se og søge ledige job fra alle danske hjemme-
sider og databaser. Frem til 1. juli 2018 har Dansk 
Metal formidlet 577 job til medlemmer. 

Kontakt
Telefon 3363 2000 mandag til torsdag kl. 13.-17.

FRA ARKIVET DET TALER VI OM

FAG- 
LÆRTE  
I DEBAT- 
FINALE 
Glenn og Thomas gik på 
scenen til DM i debat.  
De talte skarpt for at styrke 
erhvervsskolerne. 

danskmetal.dk/ 
jobservice

Skal jobbet finde dig? 

Få 
erstatning 
efter ulykke
Læg vejen forbi danskmetal.
dk/trafikulykke, hvis du kom-
mer ud for en trafikulykke 
i din fritid. Hvis der er et 
motorkøretøj involveret i ulyk-
ken, kan du nemlig have krav 
på erstatning. 

På hjemmesiden kan du 
bestille en opringning fra 
advokatfirmaet LIND Advo-
kataktieselskab, som sam-
arbejder med Dansk Metal. 
Advokaten vurderer, om 
du har grundlag for at søge 
erstatning og tager sig også af 
papirarbejdet. Det koster dig 
ikke noget. 

Læs mere om, hvad  
tilbuddet dækker på  
danskmetal.dk/trafikulykke

!
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 Følg Claus Jensen på Facebook

– DROP NU 
OMPRIORI-
TERINGS-
BIDRAGET 
PÅ UDDAN-
NELSERNE, 
SÅ VI KAN 
VISE FREM-
TIDENS 
 FAGLÆRTE, 
AT VI SOM 
SAMFUND 
PRIORITERER 
DEM OG  
HAR BRUG 
FOR DEM.  
Claus Jensen, forbundsformand, Dansk Metal

Lær nyt online
Brug Metal Onlinekurser til at lære fx engelsk eller tysk – eller tag et 
kursus i Word og Excel. Du kan også forberede dig til certificering 
med kurserne ”Cisco ICND1” eller ”Microsoft Visual Studio 2012: 
Introduction to HTML5 og CSS3”. Du kan tage kurserne, hvor og 
hvornår det passer dig. Tilbuddet gælder kun medlemmer, så husk 
pinkode eller NemID.  

Find kurserne på danskmetal.dk/onlinekurser 

danskmetal.dk/karriereplan

Kom i gang med efter- eller 
 videreuddannelse. 

danskmetal.dk/lontjek

Får du nok i løn? Der er fejl på alt for 
mange lønsedler. Lad os tjekke,  
at du får rigtig løn, pension og tillæg.

Kom gratis til ishockey 
Fra fredag 14. september bliver der igen spillet ishockey i Metal 
Ligaen. Som medlem af Dansk Metal har du gratis adgang til alle 
kampe i grundspillet, og du kan tage en ledsager med, uden at det 
koster ekstra. Du får også 30 pct. rabat på din billet til slutspilskam-
pene (én billet pr. kamp). 

Læs mere og find billetter på danskmetal.dk/metalligaen
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58
-årige Tim Niel-
sen ejer lastbil-
værkstedet Jens 
Junker i Hillerød. 
Han har 12 mand 
ansat, men der 
har længe været 

arbejde til 14. Derfor har han siden 
april haft et skilt stående foran 
virksomheden, hvor der står: ”Last-
vognsmekanikere søges”. Et pro-

32 fokus / virksomheder mangler folk   

JUNKER  
HAR 
 PRØVET  
LIDT AF  
HVERT 

T E K S T  A L E X A N D E R  N Ø R R E K J Æ R  B A C H  F O T O  S I M O N  F A L S 

Jobindex. Vikarbureau. Udenlandsk arbejdskraft. 
Og nu et skilt ved vejen. Lastvognsværkstedet Jens 
Junker A/S har prøvet at skaffe medarbejdere på 
flere forskellige måder. Ejer Tim Nielsen mener, at 
virksomhederne selv har en del af skylden for de 
manglende hænder. De har taget for få lærlinge. 

metal /  industr i  /  september 2018



blem som er generelt i branchen, 
hvis man spørger Tim Nielsen. 

– Vi mangler kvalificeret 
arbejdskraft. Det gør vores kolleger 
også. Så hvor skal den komme 
fra? Vi går ikke ud og stjæler fra 
hinanden. Så den eneste mulighed 
er at give dem mere i løn. Men så 
risikerer vi at skabe et kunstigt højt 
lønniveau. Det er heller ikke hen-
sigtsmæssigt, siger Tim Nielsen.  

Må kigge indad 
Lige nu er der to lastvognsmekani-
kerlærlinge ansat hos Jens Junker. 
Tim Nielsen mener, at de for få 
lærlinge er en del af problemet.  

- Mange virksomheder er ikke 
gode nok til at tage lærlinge. Det 
bøder vi for på den lange bane. 
Desuden skal vi også blive bedre til 
at holde på lærlingene, når de bli-
ver udlært. Der er for mange, som 

stikker af til andre faggrupper, når 
de færdige. 

Hos Jens Junker har Tim Niel-
sen forsøgt sig med endnu flere 
lærlinge. Men han har indset, at 
det går ud over kvaliteten af den 
uddannelse, han kan tilbyde dem. 
I stedet forsøger Tim Nielsen at 
holde på virksomhedens lærlinge, 
ved at tilbyde kurser oven i deres 
uddannelse.
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praktikpladsen.dk

Få overblik over de 
mange stillings
opslag og find din 
næste lærling.

ug.dk

Læs om 
erhvervsuddan

nelsernes mange 
muligheder. 

TIM NIELSEN
58 ÅR

Stilling
Administrerende 
direktør og ejer, 
Jens Junker A/S

– VI MÅ 
SIGE NEJ TIL 
ORDRER, 
FORDI VI ER 
FOR FÅ TIL 
AT LØFTE 
DEN STORE 
MÆNGDE 
ARBEJDE, 
SOM VI FÅR 
TILBUDT.
Tim Nielsen, administrerende direktør og ejer,  
Jens Junker A/S. 

Tim Nielsen, Jens 
Junkers administre-

rende direktør og ejer, 
har manglet kvalifice-

ret arbejdskraft i tre 
år. Her er han med  
hunden Bernhard. 
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– Det er et forsøg på at skærpe 
deres interesse og dermed få dem 
til at blive. Vi er dybt afhængige af 
dem, fordi manglen er så stor. 

Siger nej til ordrer
Manglen på hænder og hoveder 
har nået et punkt, hvor virksom-
heden sige nej til ordrer, fordi det 
nuværende mandskab er fuldt 
beskæftiget.

– Vi må sige nej til ordrer, fordi 
vi er for få til at udføre den store 
mængde arbejde, som vi får til-
budt. Vi har mange erhvervskun-
der, som ringer med akutte opga-
ver. Hvis en chauffør er blevet syg, 
så ringer vognmanden samme 
morgen og vil have lavet noget på 
bilen, fordi den alligevel står stille. 
Desværre må vi ofte sige nej, fordi 
mandskabet er booket, siger Tim 
Nielsen. 

   3  ÅR 
har der været mangel på 
arbejdskraft hos Jens Junker A/S 
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S
eks ud af 10 tillidsrepræsentanter i Dansk Metal 
arbejder i en virksomhed, der mangler kvalificeret 
arbejdskraft, viser ny undersøgelse. Det drejer sig 
særligt om industriteknikere, smede og lastvognsme-
kanikere. Inden for disse fag er mange gået på pen-

sion, og alt for få er blevet uddannet. Virksomhederne har 
i trepartsaftalen indvilliget i at tage flere lærlinge, og dén 
aftale er så småt begyndt at vise sin effekt. Men derudover 
er der en række håndtag, der kan skrues på for at komme 
problemet til livs. Det siger Thomas Søby, cheføkonom i 
Dansk Metal:

– Vi skal have gang i voksen- og efteruddannelse af den 
eksisterende arbejdsstyrke, så vi kan få løftet ufaglærte til 
faglært niveau. Desuden skal erhvervsskolerne prioriteres. 
Hvis vi vil styrke et område, så er det ikke nok at sige det 
og efterfølgende skære ned. Det kræver, at der følger penge 
med. 

Bryd den onde cirkel
Direktør i Dansk Industri Kent Damsgaard er enig i, at den 
enkelte virksomhed skal oprette flere praktikpladser. Men 
samtidig langer han ud efter politikerne. De prioriterer 
erhvervsuddannelserne for lavt. 

– Flere midler til erhvervsuddannelserne vil bidrage til, 
at flere unge får øjnene op for erhvervsuddannelserne. På 
den måde kan vi få brudt den onde cirkel, siger Kent Dams-
gaard. Desuden opfordrer han flere små og mellemstore 
virksomheder til at investere i automatisering og robotter, 
så teknologierne kan blive en aktiv del af produktionen:

– Det vil effektivisere arbejdet. Nogle medarbejdere kan 
få frigjort tid, som i stedet kan bruges på andre opgaver i 
virksomheden. Samlet set vil virksomheden kunne tage 
imod flere ordrer og producere mere. 

danskmetal.dk/
analyse 

Dyk ned i tallene om 
mangel på arbejds

kraft og læs den 
fulde analyse. 

UDDAN. 
INVESTER. 
GENTAG.
Lige nu har vi det største antal 
arbejds pladser i Danmarks 
historie. Men inden for visse fag 
kan arbejdsstyrken ikke følge 
med ordrerne. Uddannelse og 
investeringer er løsningen. 

Den onde 
cirkel  

Færre og færre søger 
ind på en erhvervsud-

dannelse

Politikerne sparer på 
erhvervsuddannelserne 

Virksomhederne kan 
ikke få den nødvendige 

arbejdskraft

Virksomhederne holder 
op med at slå praktik-

pladser op

Færre og færre søger 
erhvervsuddannelser  

Problemet 
vokser 
Dansk Metal har i 
april 2018 gennem-
ført en rundspørge 
blandt 972 industri-
ansatte tillidsrepræ-
sentanter i Dansk 
Metal.

•  57 pct. af tillidsre-
præsentanterne i 
industrien vurderer, 
at den virksomhed, 
de arbejder i, er 
udfordret af man-
gel på kvalificeret 
arbejdskraft. Det 
er en stigning på 
ni procentpoint i 
forhold til sidste års 
undersøgelse. 

•  Arbejdsløsheden 
blandt industri-
teknikere, der er 
medlem af Dansk 
Metals a-kasse, var 
1,9 pct. i april 2018 
mod 2,3 pct. i 2017. 
For smede og last-
vognsmekanikere 
var arbejdsløsheden 
på henholdsvis 3,0 
og 1,1 pct. i april 
2018.

metal /  industr i  /  september 2018

Lyst til at arbejde hos 
Jens Junker A/S? 
Skriv til Tim Nielsen 
på tim@jensjunker.dk
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Ledigheden topper
11,9 pct. arbejdsløshed var 
den barske realitet i Danmark 
i 1993. Den højeste arbejds-
løshed i mands minde og ikke 
overgået siden da. ”Hænderne 
skulle bruges til at bygge 
skibe, men folkene på ventetid 
må tage kortene frem for at 
slå tiden ihjel”, skrev ’Metal’.

1993

Mangel på arbejds  kraft  
er et tilbage vendende 
 fænomen. Det samme  
er udsving i arbejds

løsheden. Vi tog en tur i 
tids maskinen – fra olie
krise i 1979 til rekordlav 

arbejdsløhed i dag. 

FRA  
OLIEKRISE  

TIL  
MANGEL PÅ  
HÆNDER 

Væksten eksploderer 
- Det er godt 
nok gået 
en del hur-
tigere, end 
jeg havde 
forventet, 
sagde Aage 
Søndergaard 
Nielsen, 
direktør for 

Sondex i Kolding til ’Metal’ i 1996. Virksom-
hedens omsætning steg med 40 pct. året 
forinden, og antallet af medarbejdere steg 
fra 75 til 100. 

1996

IT-boblen vokser 
”På ganske få år har Nordjylland vendt udvik-
lingen fra massearbejdsløshed til centrum 
for dansk elektronikindustri”. Sådan blev 
artiklen ’Digit@le P@ndrup’ i ’Metal’ i februar 
2001 indledt. 
IT-teknologi-
ens massive 
udvikling 
op gennem 
90’erne skabte 
vækst og frem-
gang over hele 
verden – også 
i Danmark. 
I 2001 var 
ledigheden 
i Danmark 
på 4,7 pct. 
Den laveste 
arbejdsløshed i 
mere end 20 år.

2001

2008

Finanskrisen banker på 
IT-boblen fik arbejdsløsheden til at stige over det meste af verden, 
og i Danmark nåede arbejdsløsheden op på 5,8 pct. i 2003. Herfra 
gik den kun én vej: nedad! Til historisk lave 1,9 pct. i 2008. Men så 
ramte krisen, og ledigheden blev mere end fordoblet på to år. ”Mas-
sefyringer på blandt andet MAN Diesel har sendt chokbølger gen-
nem Frederikshavn”, skrev ’Metal Magasinet’ i februar 2010.

Oliekrisen kradser
”Har vi job til 
efteråret?” 
spurgte 
’Metal’ i juli 
1979. Krisen i 
Mellemøsten 
havde tre-
doblet prisen 
på en tønde 
råolie, og det 
gjorde ondt 
på især de 
danske skibs-
værfter. 

- Hvis vi ikke 
får nye ordrer, 
bliver vi nødt 
til at afskedige 
halvdelen af 
den 100 mand store medarbejderstab, sagde 
Niels Degn Karstensen, direktør på Karsten-
sens Skibsværft i Skagen til ’Metal’. I 1979 var 
arbejdsløsheden 6,1 pct.

1979

Efterspørgslen stiger 
Finanskrisen var en kæmpe mavepuster 
til verdensøkonomien, som havde haft for 
meget fart på i årene før. Mennesker over hele 
verden måtte gå fra hus og hjem. Herhjemme 

vendte bøtten i 2010, og 
siden da har arbejds-

løsheden været ned-
adgående. I dag er 

arbejdsløsheden 
under 4,0 pct., 

og det kan 
efterhånden 

mærkes på 
nogle dele af arbejds-

markedet. I visse fag mangler 
der kvalificeret arbejdskraft.

2018



SKAL DET VÆRE      NEMMERE 
AT IMPORTERE      MEDARBEJDERE? 

Hvorfor mener du, at beløbsgrænse 
skal sættes ned, så folk fra lande uden 
for EU kun skal tjene 350.000 kroner 
for at få ophold?  
– Vi er alle interesserede i, at den posi-
tive økonomiske udvikling fortsætter. 
Den kræver, at vi har tilstrækkeligt med 
arbejdskraft. Faldende ledighed er en 
tendens i Europa og især i landene tæt 
på os. Vi ser derfor gerne, at beløbs-
ordningen bliver sænket, så vi kan få 
arbejdskraft uden for EU. Ordningen har 
været en stor succes og har givet plus 
i statskassen. Derfor vil vi gerne have 
flere ind ad den vej. 

Hvis vi sætter beløbet ned, vil det så 
ikke betyde, at virksomhederne satser 
mindre på uddannelse?
– Hvis beløbsordningen bliver sænket, 
vil det hjælpe industrien – også på den 
korte bane. Det ændrer ikke på, at vi 
også skal have uddannet mere kvalifice-
ret arbejdskraft. Det er ikke enten-eller. 
Det er både-og. Når vi gerne vil have 
sænket beløbsordningen er det ikke 
ensbetydende med, at vi løber fra vores 
uddannelsesansvar. 

KENT DAMSGAARD,  
DIREKTØR DANSK INDUSTRI:  

JA

Hvad taler vi  
om her?  
Udlændinge uden for EU kan få 
ophold i Danmark via beløbs-
ordningen, hvis de har et arbejde 
med en årlig indkomst på mindst 
417.793,60 kr. (2018-niveau). Det 
er det beløb, Dansk Industri vil 
have sat ned til 350.000 kroner. 

Det bør være nemmere 
for danske virksomheder 
at hente arbejdskraft 
fra lande uden for EU, 
mener Dansk Industri. 
Nej, mener Dansk 
Metal. Arbejdsgiverne 
skal fokusere på at søge 
arbejdskraft inden for  
EU, og de skal leve  
op til deres ansvar  
for at uddanne 
medarbejdere. 

36 fokus / virksomheder mangler folk   
T E K S T  A L E X A N D E R  N Ø R R E K J Æ R  B A C H  F O T O  S I M O N  F A L S 

nyidanmark.dk

Bliv klogere på  
beløbsordningen  
og reglerne på  
området.

I 2017 VAR  
VÆKSTEN I  
DANMARK PÅ 

2,3 %

metal /  industr i  /  september 2018



SKAL DET VÆRE      NEMMERE 
AT IMPORTERE      MEDARBEJDERE? 

Hvad synes du om, at vi henter  
udenlandsk arbejdskraft til Danmark?  
– Danmark er medlem af EU’s indre 
marked. Hvis vi ikke kan få arbejdskraf-
ten i Danmark, kan den komme fra alle 
EU’s 28 lande. Udenlandsk arbejdskraft er 
fint, hvis det foregår på danske løn- og 
arbejdsvilkår. 

Hvad siger du til at sætte beløbet ned, 
så folk fra lande uden for EU kun skal 
tjene 350.000 kroner for at få ophold? 
– Beløbsordningen er ikke det rette sted 
at starte. EU er et stort marked, som 
virksomhederne desværre ikke udnyt-
ter optimalt. Særligt i Spanien og Italien 
er arbejdsløsheden høj, og det bør de 
danske virksomheder benytte sig af. 
Virksomhederne i Danmark har mindre 
end 2.000 stillingsopslag i Eures (EU’s 
jobbank, red.) 

Men hvis vi kan få flere medarbej-
dere ved at sætte beløbsrammen ned, 
hvorfor så ikke gøre det? 
– Ordningen blev oprindeligt lavet for 
at hjælpe virksomhederne med at hente 
specialister og eksperter fra udlandet. 
Derfor er det tvivlsomt, om en sænk-
ning af beløbsgrænsen vil hjælpe. Det 
kan også medføre, at virksomhederne 
løber fra deres uddannelsesansvar. 
Diskussionen om beløbsordningen er 
træls og tager fokus væk fra det reelle: 
Virksomhederne er for dårlige til at 
søge arbejdskraft. 

THOMAS SØBY,  
CHEFØKONOM DANSK METAL:  

NEJ

37

jobnet.dk/eures 

Få hjælp til at slå  
en stilling op på  
den europæiske 

 jobbank. 

JERN- OG METAL- 
ARBEJDERE – SÅ  

MANGE HÆNDER  
VIL DANMARK  

MANGLE I 2025

30.000  

uvm.dk/ 
erhvervsuddannelser 

Bliv klogere på regler  
og muligheder inden  
for de mere end 100  
erhvervsuddannelser. 
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38 a-kasse / nyt

danskmetal.dk/
booking

Ledig? Book 
dine samtaler og 
workshop her.

danskmetal.dk/udbetaling 

Få svar på hvornår du kan  
udfylde dit ydelseskort 
og hvornår pengene er  
til rådighed. 

INDKOMSTKRAV

 SELVSTÆNDIGE 
SKAL OGSÅ 
OPFYLDE 
 INDKOMSTKRAV 
Fra 1. oktober bliver din ret til 
dagpenge som selvstændig 
beregnet på baggrund af et 
indkomstkrav – og altså ikke 
længere ud fra et skøn. Har du 
inden for de sidste tre år tjent 
mindst 228.428 kroner (2018-
tal), har du ret til dagpenge. 
Du må maksimalt medregne 
19.029 kroner pr. måned. 

SUPPLERENDE DAGPENGE

FORLÆNG DIN 
PERIODE MED 
SUPPLERENDE 
DAGPENGE
Du har mulighed for at 
forlænge din periode med 
supplerende dagpenge med 
op til 12 uger. 

DAGPENGERET FOR SELVSTÆNDIGE

HVILKE TYPER 
INDKOMSTER 
TÆLLER MED?
For at opfylde indkomstkravet 
og få dagpengeret kan du 
bruge disse typer indkomst: 

• A-indkomst, hvor du har 
betalt A-skat og har indbe-
rettet indkomsten til SKATs 
indkomstregister. 

• B-indkomst, hvoraf der er 
betalt arbejdsmarkedsbi-
drag.

• Overskud fra selvstændig 
virksomhed for afsluttede år.

Du kan også lægge de forskel-
lige indkomsttyper sammen.

NY DEFINITION

DEFINITIONEN 
AF BIBESKÆFTI
GELSE ÆNDRES
Om din virksomhed er din 
hoved- eller bibeskæftigelse 
bliver fremover vurderet ud 
fra registerbaserede oplys-
ninger. Der er altså ikke 
længere tale om et konkret 
skøn. Vurderingen sker på 
baggrund af dine løntimer fra 
lønmodtageraktiviteter i ind-
komstregisteret. Du har selv-
stændig bibeskæftigelse, hvis 
du samtidig med selvstændig 
virksomhed:

• Havde mindst 80 løntimer 
i gennemsnit pr. måned i 
de seneste seks måneder, 
inden du blev ledig.

• Havde mindst én løntime i 
fem af de seneste seks må-
neder, inden du blev ledig. 

DAGPENGESATS

SÅDAN BEREGNES DEN
Uanset om du er selvstændig eller lønmodtager, 
bliver din dagpengesats som udgangspunkt 
beregnet på baggrund af de 12 bedste måneder 
med indkomst inden for 24 måneder. Det sker 
ud fra disse typer indtægter:

• A-indkomst på almindelige ansættelses- og 
arbejdsvilkår. 

• B-indkomst, hvoraf der er betalt arbejdsmar-
kedsbidrag, og som er indberettet til ind-
komstregistret. 

• B-indkomst, hvoraf der er betalt arbejdsmar-
kedsbidrag, og som ikke indgår i en virksom-
heds overskud. 

• Overskud fra selvstændig virksomhed for 
afsluttede årsopgørelser.

Med de nye regler kan du ikke længere få mindste-
satsen på 82 pct. af den maksimale dagpengesats.

BIBESKÆFTIGELSE

VÆR SELVSTÆNDIG  
VED SIDEN AF
Fremover kan du drive selvstændig virksomhed 
som bibeskæftigelse i op til 30 uger. Du kan der-
for lettere arbejde på, at virksomheden på sigt 
kan blive din hovedbeskæftigelse. Det er altså 
ikke længere et krav, at din bibeskæftigelse kan 
udføres efter normal arbejdstid. Du skal dog sta-
dig være fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet.

Hvis du før 1. oktober 2018 allerede har en bibe-
skæftigelse med en godkendt begrænset dag-
pengeret på 78 uger, bortfalder denne ret. Så får 
du en ny ret til supplerende dagpenge i 30 uger 
– uanset hvor meget du allerede har brugt af din 
begrænsede dagpengeret på 78 uger.

NYE REGLER FOR  
SELV STÆNDIGE  
OG DAGPENGE FRA  
1. OKTOBER 2018

ER DU SELVSTÆNDIG? 
TJEK DE NYE REGLER HER
Fra 1. oktober 2018 lægger SKAT mere vægt på dine aktiviteter, når de skal afgøre,  
om du er selvstændig eller lønmodtager. Aktiviteterne bliver inddelt i fire kategorier:  

• Lønmodtageraktiviteter
• Selvstændig virksomhed
• Formueforvaltning 
• Fritidsbeskæftigelse

Hvis SKAT ændrer definitionen af dine aktiviteter, har 
det betydning for din status. Den status, din virksom-
hed har den sidste dag i indkomståret, afgør, hvilken 
aktivitet din selvstændige virksomhed hører under.

metal /  industr i  /  september 2018
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danskmetal.dk/job

Hjælper medlemmer af 
Dansk Metal hurtigt i job 
og virksom heder med at 
finde nye  medarbejdere.

danskmetal.dk/akasse

Med Metal A-kasses joblog  
kan du nemt og hurtigt overføre 
spændende job opslag fra Metal 
JobService til jobloggen.  

PÅ ARBEJDE FOR  
SENIORERNE
Jeg er blevet personligt udpeget af 
regeringen og Dansk Folkeparti til 
at indgå i en ny senior-tænketank. 
Formålet er at arbejde for, at endnu 
flere danskere har lyst til og mulig-
hed for at blive længere på arbejds-
markedet.

Fra Dansk Metals side vil vi fokusere 
på forskellige tematikker: Arbejds-
miljø, uddannelsesmuligheder, 
overenskomster og arbejdsmar-
kedspensioner i forhold til lovgiv-
ning samt arbejdsmarkedsforhold, 
herunder barrierer for at ledige 
seniorer kan komme tilbage i job.

Jeg er meget optaget af samspils-
problemer mellem overenskomster 
og lovgivning. Det gælder om, at 
de medlemsrettigheder, vi sikrer i 
overenskomsterne, fx seniorfrida-
gene, fremadrettet altid skal under-
støttes af den gældende lovgivning. 

Tænketanken består af sagkyndige 
og repræsentanter fra arbejdsmar-
kedets parter. Den skal præsentere 
sine resultater i sommeren 2019.

Regeringen og Dansk Folkeparti 
har afsat 245 millioner kroner til 
initiativer, som kan styrke ældres 
muligheder for at blive længere på 
arbejdsmarkedet. Det er mit håb, at 
de ønsker, vi har i Dansk Metal, kan 
finansieres af denne pulje.

Jeg glæder mig til arbejdet. Min 
ambition er at nå til løsninger, som 
forbedrer vilkårene for vores med-
lemmer. 

Det skal være attraktivt 
at blive længere på 
arbejdsmarkedet. Og 
der skal også være 
ordentlige vilkår for en 
værdig tilbagetræk-
ning.

Torben Poulsen
Hovedkasserer

STOP SOM SELVSTÆNDIG

HVIS DU 
 STOPPER MED 
SELVSTÆNDIG 
VIRKSOMHED
Det bliver lettere at stoppe 
med at have selvstændig 
virksomhed. 

• Afmeld din virksomhed  
på virk.dk og fremvis 
ophørsbeviset i a-kassen

• Eller afgiv en tro og love 
erklæring om ophør. 

FRITIDSBESKÆFTIGELSE

FÅ DAGPENGE, MENS  
DU HAR FRITIDS
BESKÆFTIGELSE 
Som noget nyt må du gerne arbejde med 
en fritidsbeskæftigelse på ubegrænset tid, 
mens du er på dagpenge. Du skal huske at 
oplyse a-kassen om de timer, du bruger på 
fritidsbeskæftigelsen. Du må omsætte for 
50.000 kroner om året.

Fritidsbeskæftigelse bliver modregnet 
i dine dagpenge, og du kan ikke bruge 
timerne til at genoptjene ret til dagpenge 
eller til beregning af din dagpengesats. 

EFTERLØN

SELVSTÆNDIG 
ERHVERVS
DRIVENDE OG 
EFTERLØN
Hvis du efter den 1. oktober 
2018 som selvstændig skal 
opfylde toårsreglen eller 
optjene til skattefri præmie, 
skal toårsreglen og skattefri 
præmie opgøres på bag-
grund af din A-indkomst, 
B-indkomst og overskud fra 
selvstændig virksomhed.

Kontakt 
Har du spørgsmål om 
dagpenge, efterløn eller 
andet, så kontakt os på 
telefon 3363 2200

Mandag-torsdag  
8.30-17.00

Fredag   
8.30-14.00

Du kan også finde din 
lokale afdeling på  
danskmetal.dk/ 
finddinafdeling
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MEDLEMMER FIK NYT JOB  
MED METAL JOBSERVICE FRA  
1. JANUAR TIL 31. JULI 2018.

 TILMELD DIG PÅ  
DANSKMETAL.DK/JOBSERVICE
LÆS OM DE NYE REGLER PÅ 
DANSKMETAL.DK/DAGPENGE

Eksempler på fritidsbeskæftigelse
• Deltidslandbrug
• Drift af én udlejningsejendom  

med op til ti lejemål, egen vindmølle  
eller eget solcelleanlæg 

• Drift af fredskov på højst fem hektar 

Fritidsbeskæftigelse kræver en erhvervs-
mæssig aktivitet i modsætning til hobbyer 
og andre fritidsaktiviteter.



Spar 7,5 % på bilsyn
Bilsyn Plus foretager alle slags bilsyn og er  
en bilsynskæde med 45 synssteder.
Læs mere på loplus.dk/bilsynplus

Hent LO Plus’  medlems kort- 
app, og få dit medlemskort  
på mobilen
Vi har kombineret dine to trofaste følgesvende:  
Din fagforening og din smartphone. Med app’en  
får du direkte adgang til din fagforening samt et  
nemt  overblik over alle dine medlemsrabatter.
Send en sms med teksten ’KORT’ til 1999, scan 
 QR-koden, så modtager du et link til download  
af app’en med dit medlemskort. Det koster alm.  
sms-takst.

Få 7,5 % hos VÆRSGO
VÆRSGO er Danmarks nye livsstilskæde, som vil  
forene den gode isenkræmmer med den elegante  
og fristende gavebutik.
Læs mere på loplus.dk/værsgo

Tag familien  
med i Tivoli
Tivoli er fuld af magi og eventyr for hele 
familien. Du finder et stort udvalg af for-
lystelser og spisesteder.
Læs mere på loplus.dk/tivoli

7,5%

7,5%

Særpris



Få 10 % rabat hos  
Super Dæk Service
De tager sig af hele bilen - alt fra f.eks. nye dæk, 
 olieskift, til klargøring og syn og meget mere.
Læs mere på loplus.dk/sds

Spar 15 % på  
dit nye køkken
Hos DESIGNA finder du dansk kvalitet,  
et bredt udvalg og hurtig levering.
Læs mere på loplus.dk/designa

Har du mistet dit medlems- 
 kort til Metal – og dermed  
også dit LO Plus-rabatkort?  
Bestil et nyt kort på  
loplus.dk/mistetkort,  
eller kontakt LO Plus- 
kundeservice på 70 10 20 60. 
Se flere tilbud på loplus.dk – også på mobilen!  
Få dit medlemskort på mobilen med medlems-
kortapp’en. Send en sms med teksten ’kort’ til 
1999. Det koster alm. sms-takst.

Medlems- 
tilbud til dig 
fra LO Plus

Er skaden sket?
Få 20 % rabat på reparation af stenslag og udskiftning 
af bilruder med dit LO Plus medlemskab.
Læs mere på loplus.dk/danskbilglas

10%

20%

15%



NÅR CHEFEN 
HOLDER ØJE

SKAL DER SKE  
NOGET NYT?
Metal KarrierePlan er for dig,  
der fx ønsker mere spændende  
opgaver på jobbet, nyt arbejde 
eller måske højere løn.

Bestil din plan nu på  

danskmetal.dk/karriereplan

Jeg bøvler  
meget med min ryg,  

så jeg vil gerne  
læse videre
Jens, 29 år

Jeg vil gerne  
have tig- og mag- 
svejsecertifikater

Ivan, 50 år
Jeg er på  

udkig efter et kursus  
i it-netværk
Ole, 53 år

MM0218_fællessider_s24-50.indd   42 02/07/2018   11.00
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T E K S T  A N D R E A S  L A U R F E L T  K N U D S E N   I L L U S T R A T I O N  M I C H A E L  W E R G E

på sagen / overvågning

danskmetal.dk/ 
kontakt

Spørgsmål om  
overvågning? Kontakt  

din lokale Metalafdeling.

NÅR CHEFEN 
HOLDER ØJE

Vi har efterhånden vænnet os til,  
at der er overvågning overalt.  

Men overvågning må ikke bruges til hvad 
som helst, og den skal varsles i tide. 

Kontakt altid din lokale Metalafdeling, hvis 
din chef vil indføre overvågning. 

O
vervågning er blevet hver-
dag. Teknikere og montører 
overvåges med GPS i bilerne, 
så arbejdsgiveren kan fordele 

ressourcerne bedst muligt. Video-
kameraer snurrer konstant i pro-
duktionshaller for at give optimalt 
produktionsflow og forebygge 
indbrud. Og ansatte på call-centre 
får optaget hvert et ord, de siger.

Derfor er det vigtigt at kende 
reglerne for, hvad arbejdsgiverne 

KEND DIN RET:

–  EN ARBEJDSGIVER MÅ IKKE  
BRUGE OVERVÅGNINGSUDSTYR  

TIL AT INDSAMLE OPLYSNINGER OM  
MEDARBEJDERNE OG BRUGE OPLYSNINGERNE, 

SOM HAN HAR LYST TIL, FX TIL AT SANKTIONERE, 
ADVARE ELLER AFSKEDIGE MEDARBEJDERE.

Keld Bækkelund, forbundssekretær, Forhandlingssekretariatet, Dansk Metal

Et øjeblik...

metal /  industr i  /  september 2018



Regler for overvågning 
på arbejdspladsen 
•  Overvågning skal være sagligt 

begrundet i driftsmæssige forhold.

•  Arbejdsgiveren skal varsle  
de ansatte om overvågningen 
senest seks uger inden  
den iværksættes.

•  Arbejdsgiveren skal  
skriftligt informere de ansatte  
om formålet med overvågningen.  

•  Overvågningen må ikke give 
lønmodtagerne nævneværdige 
ulemper.

Overvågning kan dog etableres, 
uden at medarbejderne bliver 
informeret og med kortere var-
sel end seks uger, hvis tvingende 
omstændigheder taler for det. Med-
arbejderne skal orienteres om over-
vågningen hurtigst muligt. Kontakt 
din lokale Metalafdeling, hvis din 
arbejdsgiver begrunder en plan-
lagt overvågning med tvingende 
omstændigheder.

Sådan gør du, hvis 
din arbejdsgiver vil 
indføre overvågning
Dansk Metal anbefaler, at der  
altid laves en konkret aftale. 

•  Lav en detaljeret beskrivelse  
af formålet.

•  Overvej, om der er fornuftig 
sammenhæng mellem  
formålet og overvågningen.

•  Vær sikker på, at oplysninger 
ikke bliver opbevaret i længere 
tid, end formålet berettiger til.

•  Sørg for, at aftalen ikke er 
krænkende for de ansatte. 

•  Beskriv, hvornår over- 
vågningen må begynde  
(husk seks ugers-varslet).

Kilde: Dansk Metals  
forhandlings sekretariat

Det siger 
persondataloven
•  Som medarbejder har du  

krav på at kende det saglige 
formål i overvågning. 

•  Det oprindelige formål  
med overvågningen må ikke 
pludselig ændre sig.

•  Du må ikke overvåges eller 
kontrolleres i et omfang,  
som er unødvendigt i forhold  
til formålet.

•  Du har ret til at vide, hvilke 
oplysninger der er blevet ind- 
samlet om dig, så du kan kon- 
trollere, om reglerne er fulgt.

•  De indsamlede oplysninger  
skal slettes eller anonymiseres, 
når det ikke længere er sagligt  
at opbevare dem.

Kilde: Persondataloven

T E K S T  A N D R E A S  L A U R F E L T  K N U D S E N   I L L U S T R A T I O N  M I C H A E L  W E R G E

på sagen / overvågning
lo.dk/arbejdsret/aftaler

Find aftalen om  
kontrolfor anstaltninger.

APRIL 
2017

APRIL 
2018
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må. På de næste sider kan du blive 
klogere på overvågning og få gode 
råd til, hvad du skal gøre, hvis din 
arbejdsgiver vil indføre overvågning. 

”Kontrolforanstaltninger skal 
være sagligt begrundede i drifts-
mæssige årsager og have et fornuf-
tigt formål”. Sådan står der i aftalen 
om kontrolforanstaltninger, der er 
indgået af LO og DA. 

Overvågning er altså som 
udgangspunkt ikke ulovligt. Men 
det betyder bestemt ikke, at en 
arbejdsgiver blot kan indføre over-
vågning, hvis han eller hun har lyst. 

Det springende punkt er 
arbejdsgiverens grund til at over-
våge. Hvis den er saglig – og den 
varsles mindst seks uger inden – 
kan overvågningen indføres.

Det er vigtigt at huske, at 
overvågning kun må bruges til 
det, der er begrundelsen for den. 
En arbejdsgiver må altså ikke 
igangsætte overvågning med den 
begrundelse, at han vil bruge det  
til at koordinere arbejdet – og 
derefter advare eller afskedige den 
medarbejder, der kører en anden 
rute fra A til B, end arbejdsgiveren 
selv ville have gjort. 

Ingen mikrofoner  
i kameraerne
Et autoværksted i Brøndby opsætter 
yderligere videoovervågning efter et 
tyveri. Medarbejderne føler sig unødigt 
overvågede. Dansk Metal går ind i sagen. 
Parterne aftaler, at de opsatte video-
kameraer med mikrofon tages ned og 
erstattes af kameraer uden mikrofon.

Overvågning mod  
tyveri var okay
En industrivirksomhed i Frederikshavn 
sætter overvågning op i værkstedet. 
Medarbejderne bliver utrygge. På et 
forhandlingsmøde bliver Dansk Metal og 
Dansk Industri enige om, at reglerne for 
videoovervågning er overholdt, så længe 
videoovervågningen alene bruges til at 
sikre mod tyveri og ikke til at kontrollere 
medarbejderne.

Eksempel på saglig 
begrundelse
Virksomheden vil gerne vide, 
hvor servicebilerne er, så 
ressourcerne kan bruges bedst 
muligt. Ved akutte opgaver 
kan virksomheden finde den 
nærmeste medarbejder.

Seks ugers varsel 
Overvågning skal varsles senest 
seks uger inden den iværksættes. 
De seks uger skal give overblik 
over, hvad overvågningen skal 
bruges til. Hvis arbejdsgivere 
og medarbejdere ikke kan blive 
enige om en aftale om overvåg-
ning, kan Dansk Metal hjælpe 
dig med at køre en fagretlig sag 
på det. Kontakt derfor altid din 
lokale Metalafdeling, hvis din 
arbejdsgiver ønsker at indføre 
overvågning.

Kontakt altid din 
lokale Metal
afdeling, hvis 
din arbejdsgiver 
ønsker at indføre 
overvågning. 
Afdelingen kan 
hjælpe dig med 
at forhandle en 
aftale på plads.

metal /  industr i  /  september 2018



45

Et øjeblik...

GPS

Arbejdsgiveren 
installerer GPS-
sendere i firmaets 
køretøjer og ved 
derfor, hvor en given 
bil er på et hvilket 
som helst tidspunkt. 
Med GPS kan 
arbejdsgiveren bruge 
ressourcerne bedst 
muligt og sende  
den nærmeste  
med arbejder.

Video 

Videoovervågning kan 
bruges til at sikre mod 
tyveri og hærværk. Hvis 
formålet er at undgå 
tyveri eller hærværk, 
må overvågningen ikke 
pludselig bruges til at 
måle medarbejderes 
effektivitet. Videoover-
vågningen skal ske uden 
optagelse af lyd.

Optagelse af  
telefonsamtaler

Særligt telefirmaer optager de 
ansattes samtaler med kun-
derne. Optagelserne bruges 
til at uddanne de ansatte og 
udvikle forretningen. Dansk 

Metal har en aftale med blandt 
andre TDC om, at optagede 

telefonsamtaler ikke må bru-
ges til at sanktionere ansatte.

Et øjeblik...

Et øjeblik...

TYPER AF OVERVÅGNING

Et øjeblik...
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48

48 generalforsamling / dagsorden ifølge lovene

metal /  industr i  /  september 2018

Generalforsamling

Horsens
Tirsdag den 2. oktober 
kl. 18.00 i Learnmarks 
lokaler, Vejlevej 150, 
Horsens. 
Generalforsamlingen 
begynder med 
spisning kl. 18.00. 

Tilmelding i 
afdelingen.



49medlemsmøder

Medlemsmøder

Vendsyssel
Tirsdag den 23. oktober kl. 19.00 i afdelingens lokale, Håndværkervej 2, 9900 Frederikshavn. 
Spisning kl. 18.00. 
Tilmelding i afdelingen senest tirsdag 16. oktober.

Medlemsmøder

Aalborg
Tirsdag den 9. oktober: Aalborg
Torsdag den 11. oktober: Støvring
Tirsdag den 23. oktober: Sejlflod
Torsdag den 25. oktober: Nibe
Torsdag den 1. november: Aabybro

Der bliver udsendt indkaldelse pr. mail før medlemsmøderne.

Medlemsmøder

Skanderborg-Odder 
Torsdag den 25. oktober kl. 17.00 i Spektrum Odder, Parkvej 5, 8300 Odder. 

Tilmelding til afdelingen senest den 22. oktober kl. 12.00 enten på tlf. 8652 0392 eller pr. mail skanderborg@danskmetal.dk

Årsmøder i Metal Hovedstadens branchesekretariater

Hovedstaden
Tirsdag den 30. oktober: Transportsekretariatet
Tirsdag den 6. november: Det Offentlige Sekretariat og Teknologi & Kommunikation
Onsdag den 7. november: Industri & Byg

Alle årsmøder afholdes kl. 17.00 i Lyngsiehus, Nyropsgade 25, kælderen. Alle branchemedlemmer har adgang.

Medlemsmøder

Odense
Tirsdag den 6. november kl. 18.00. 
Dagsorden: Nyt fra afdelingen v/ Lars Hansen og Den nye Ferielov v/Dansk Metals Forhandlingssekretariat. 
Spisning fra kl. 17.30-18.00 ved tilmelding til afdelingen senest den 30. oktober. 

Indkaldelse udsendes forud for mødet.



TAG PÅ 
KURSUS 
HJEMMEFRA

SE ALLE KURSER PÅ 
danskmetal.dk/onlinekurser

Få kursusbevis i 
fx Windows, Office- 

programmer som Word,  
Excel og Outlook eller bliv 

bedre til engelsk.

Er du medlem af Dansk 
Metal, har du adgang til  
gratis onlinekurser, så du 
kan uddanne dig hjemme
fra, når det passer dig.

MM0218_industri_s1-23_og_s51-52.indd   51 02/07/2018   10.59

Er dit barn forsikret hvis 
uheldet er ude?

Som medlem får  du 10% rabat på  ulykkesforsikringen

UDNYT DINE MEDLEMSFORDELE. SE DIN PRIS PÅ 
ALKA.DK/ULYKKE ELLER RING 70 12 14 16

Med en børneulykkesforsikring er dit barn dækket 24 timer i døgnet. Den 
gælder både hjemme, i institution, skole og fritidsklub. Forsikringen dæk-
ker f.eks. også skader på tænderne hvis skateboardet smutter!
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Vi har 
besluttet, 
at vi skal…

1. Kommunikation. 
Ledelsen skal informere, så du og dine kolleger forstår, hvorfor  
forandringerne er nødvendige. Stil spørgsmål, hvis du bliver usikker.

2. Involvering. 
Hvis forandringen går ud på, at en virksomhed flytter, er det en god 
ide, hvis du og dine kolleger kan være med til at indrette den nye 
 produktion. 

3. Husk fællesskabet. 
Forandringer lykkes kun, hvis de bliver gjort i fællesskab, og det  
hjælper rent faktisk at spise rundstykker og få en uformel snak  
om situationen.

4. Tag jer tid til at tale. 
Tid brugt på fælles dialog kommer positivt igen som mindre tid brugt 
på brok i hjørnerne. 

5. Planlæg processen. 
Opstil både mål og delmål og vær løbende opmærksom på at justere 
planen, så den er realistisk og fungerer som et styringsværktøj.

6. Kompetencer. 
Forandringer kan betyde, at du skal løse nye opgaver. Og forandringer 
kan betyde fyringer. Men du skal sige, hvis du har brug for  
efter- og videreuddannelse.

7. Mærk efter og reager. 
Tag fat i din tillidsrepræsentant eller din nærmeste leder, hvis du eller 
dine kolleger viser tegn på mistrivsel. 

7 veje til den 
 gode forandring 

Kilde: Tine Bødker 
Grynnerup, erhvervs-
psykolog, Crecea.

LÆS TEMAET 
PÅ SIDE 14, og 
få eksperternes 
gode råd til, 
hvordan du og 
dine kolleger 
bedst kommer 
igennem for - 
an dringen –  
og hvordan 
Dansk Metal kan  
hjælpe dig.


