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Så er vi endelig i gang!

Og sikke en god dag at begynde vores kongres på! 

Det går nemlig godt i Danmark, og det går frem for alt godt for medlemmerne  
af Dansk Metal. 

Hvis I kommer ind på min Facebook-side, vil I se, at den er fyldt med gode 
 historier.
Det er ikke bare fordi, jeg er fynbo og har et lyst sind.
Det er fordi, at sådan ser virkeligheden altså ud.

Masser af virksomheder har ordrebøger, der er fyldt til randen.
Eksporten stiger.

Jan, Morten, Gitte, Ali, Søren og tusindvis af andre Metal-medlemmer står op 
hver morgen for at tage på arbejde, for at skabe værdi og for at tjene en ordent-
lig løn hjem til familien. 
Faktisk er vores arbejdsløshed faldet fra over 10 til nu under 3 procent.

Og vi får stadig taget godt hånd om vores syge, vores børn og vores ældre i 
Danmark.

Vi har stærke virksomheder. 
Vi har dygtige kollegaer. 
Vi har fremgang og velstand. 
Det ser jeg i Thy, på Als og på Amager – ja, overalt, hvor jeg kommer i landet.

Men jeg hører også bekymringerne.
Jeg hører kollegernes bekymring om, hvad Danmark skal leve af i en knivskarp 
global konkurrence? 
Jeg hører deres bekymring om: 
Er der plads til mig, når teknologien og robotterne rykker ind? 
Kan jeg stole på, at velfærdssamfundet er der for mig, hvis jeg får brug for det? 
Hvis jeg bliver ledig? Hvis jeg bliver syg? 
Eller når jeg går på pension efter at have knoklet i årtier?

Jeg forstår godt, hvor bekymringen kommer fra.
Danmark har nemlig et specielt elitekorps af mørkemænd og grædekoner.

FORBUNDSFORMAND 
CLAUS JENSENS  
MUNDTLIGE BERETNING
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Vi får tudet ørerne fulde af nød og elendighed hele tiden fra nogle af politikerne 
og dele af erhvervslivet.
Intet er så godt, at det ikke er skidt for noget. 

Jeg forstår godt, hvis globalisering, teknologi og den evindelige klagesang kan 
få nogle til at blive bekymrede for, om der er plads og muligheder og fremtid for 
dem.

Men lad mig bare begynde min kongresberetning med at slå fast:
I Danmark har vi alle forudsætninger for at skabe endnu flere resultater i de 
kommende år. 
For at få endnu flere i arbejde. 
For at få flere unge i uddannelse og ud på virksomhederne. 
Og for at få fyldt endnu flere ordrebøger. 
Vi har alle muligheder for at gøre dagen i morgen lidt bedre end dagen i dag.  
Og i Dansk Metal vil vi knokle hver eneste dag for at det sker.

De næste fire år skal vi arbejde benhårdt for at opfylde tre visioner – visioner, der 
giver flere muligheder til kollegerne, og gør Metal til en stærkere fagforening og 
Danmark til et stærkere samfund. 

For det første skal vi arbejde ustoppeligt for et Danmark som Produktionsland, 
hvor højt kvalificerede faglærte er magneter for jobskabelse og investeringer, og 
hvor Dansk Metals medlemmer er omdrejningspunktet for brugen og skabelsen 
af ny teknologi. 

For det andet skal vi hver eneste dag sikre, at vi er en fagforening, der giver med-
lemmerne fuld valuta for kontingentet. 
Med servicetilbud og overenskomster, der giver nye muligheder for at forme det 
liv, man ønsker sig. Hvor man selv prioriterer og bestemmer.

Og for det tredje, skal vi samvittighedsfuldt og utrætteligt være medlemmernes 
sikkerhed for, at problemer på jobbet ikke bliver en bremseklods for et godt liv. 
Vi er den hjælp og det springbræt, der bringer en kollega videre så hurtigt som 
muligt, uanset om hun mister sit arbejde eller får en arbejdsskade eller noget helt 
tredje. 

De tre visioner kommer til at gennemsyre vores arbejde de kommende fire år, så 
jeg vil selvfølgelig godt gå lidt i dybden med dem.

VISION 1 – DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

For det første skal vi fortsætte arbejdet med at styrke Danmark som Produktions-
land. 
Her skal vi op i et endnu højere gear.

Lad mig give jer et eksempel.
For et års tid siden besøgte jeg Bila på Mors. 
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Bila har 170 medarbejdere og er én de af utallige industrivirksomheder i 
 Danmark, som gør al snak om Udkantsdanmark til skamme. 

På Bila producerer de det, der er forudsætningen for Danmarks høje konkur-
renceevne. 
Og nej – det er hverken lettelser i selskabsskatten eller i topskatten. 
Bila producerer robotter – eller rettere fuldautomatiske produktionsanlæg.

Det er anlæg som booster produktiviteten og konkurrenceevnen hos de virk-
somheder, der køber dem. 
Det gælder fx Linak på Als, der har købt et anlæg, der betyder, at de kan produ-
cere flere af deres verdensberømte små motorer til hæve-/sænkeborde – uden 
at bruge flere mandetimer. 
Det giver højere produktivitet, større konkurrenceevne og efter alt at dømme 
også flere ansatte. 

Sådan er det også gået for mange af Bilas andre kunder, når de investerer i mere 
automatisering.
Bila er et godt eksempel på visionen om, at Danmark skal blive ved med at være 
et produktionsland. Et førende produktionsland, hvor avanceret teknologi og 
viden om produktion bringer danske virksomheder helt i front i den internatio-
nale konkurrence.

Succesen er i høj grad også medarbejdernes fortjeneste. 
Det er i høj grad de mange gode Metal-kolleger på virksomheden, der gør de 
fyldte ordrebøger mulige. 
Ligesom det er Metal-kolleger over hele landet, der behersker de nye teknolo-
gier, skaber produkter af høj kvalitet og sætter deres virksomheder i stand til at 
konkurrere med billigere varer fra udlandet. 

Og det er her, jeg ser en ny stærk vision for Danmark som produktionsland:

”Made in Denmark” skal være et stærkt brand, som både forbrugere og virksom-
heder efterspørger. Fra Sæby til Shanghai. 

Danske faglærte, deres erfaring og kunnen skal være en magnet for kunder, inve-
steringer og jobskabelse. Og vores medlemmer skal være omdrejningspunktet 
for brugen og udviklingen af ny teknologi. 
De skal være pionerer. ”First movers” som det vist hedder på moderne dansk. 

Det er ambitiøst, men hvis ikke vi er ambitiøse, går vi i stå.
Det ved de i Bila og i Linak og i mange andre industrivirksomheder over hele landet. 

I Metal skal vi hjælpe virksomhederne med at gribe de muligheder, der ligger i ny 
teknologi. 
Det gør vi blandt andet ved at få politikere og beslutningstagere til at forstå, at 
produktion, teknologi og kundskaber er forudsætningen for fremtidens velstand. 
Men de skal selvfølgelig ikke bare forstå det, politikerne. De skal også handle 
efter det – og indse, at det er et langt sejt træk, der skal til. 
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Desværre er vedholdenhed og lange seje træk ikke ligefrem en spidskompetence 
på Christiansborg. 

Alene i løbet af de seneste seks år har vi haft:
  seks forskellige forskningsministre 
  fire forskellige uddannelsesministre 
  og fem forskellige erhvervs- og vækstministre.

Det nytter ikke noget, når vi nu har brug for, at der bliver tænkt langsigtet – 
når vi har brug for bred politisk enighed på Christiansborg. En enighed, der er 
 uafhængig af regeringsskift. 

Det nytter heller ikke noget, at jeg den ene uge kan høre skåltaler fra Folketingets 
talerstol 
  om dansk forskning i verdensklasse 
  om nye teknologiske satsninger
  og om bedre udstyr på erhvervsskolerne.

Og ugen efter hører jeg så i medierne, om den seneste finanslov som kommer  
til at betyde:
  at der skal spares på de teknologiske satsninger
  at Markedsmodningsfonden skal lukkes
  og at erhvervsskolerne kommer til at mærke sparekniven. 

Det er ikke seriøst nok. 
Det er ikke ambitiøst nok. 
Det har Danmark ikke brug for.

Vores vision – Metals vision for Danmark som produktionsland – er hverken 
skåltaler eller varm luft. Vi sætter os konkrete mål, som vi arbejder intenst for. 

Og jeg synes, at vi skal sætte os et konkret mål om, at Danmark skal være det 
land i verden, der har flest robotter per indbygger. 

I dag ligger vi på en tredjeplads med 170 robotter pr. 10.000 ansatte i frem-
stillingsindustrien. Det lyder pænt, men i Sydkorea har de flere end dobbelt så 
mange. 

Og hvorfor er det vigtigt med så mange robotter?

Først og fremmest fordi virksomheder, som har robotter, klarer sig bedre end 
virksomheder, der ikke har robotter. Det fortæller I os sådan set selv – de af jer, 
der er tillidsrepræsentanter i industrien, når vi har fat i jer i vores årlige under-
søgelse. 
Og for det andet kommer vi bare ikke uden om robotterne. De kommer. De er 
her jo faktisk allerede. 
Mange medlemmer – især dem i industrien selvfølgelig – de ved det godt. De 
strømmer til robotkurserne. 
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Tag bare Jes, der er 56 år og klejnsmed i Hillerød. Han har taget et AMU-kursus 
i at betjene robotter sammen med nogle kolleger. Og som han siger ”hvis bare 
man har en lille smule indblik i computere, kan man sagtens få meget ud af de 
her kurser. Alderen er ingen hindring”.
Så der er altså også håb for de fleste af os her i salen…

For nylig besøgte jeg virksomheden KP Komponenter. Her er de helt fremme i 
skoene, når det handler om robotter. Bare hør hvad tillidsrepræsentant Jan siger:

[Film fra KP Komponenter om robotter]

Som Jan siger: robotterne står lige uden for porten, men ny teknologi handler 
selvfølgelig om meget andet end robotter og industri.

Den handler fx om sensorer på biler, som vores mekaniker-kolleger monterer, så 
vi kan blive bedre til at parkere uden at køre ind i hinanden. 

Eller i fly, hvor vores flymekaniker-kolleger installerer sensorer, der sender oplys-
ninger om temperatur, vindstyrke og luftfugtighed til vejrtjenester på jorden. Og 
vejrtjenesterne sender dem videre, så fx bilister og piloter kan finde ruter uden 
om tordenvejr og skybrud. 

Det er sensorteknologi, big data og tingenes internet, som sammen med blandt 
andet 3D-print er en del af det, man kalder den 4. industrielle revolution. 

Den revolution er allerede over os. Mange virksomheder har taget den til sig for 
længst. På Grundfos i Bjerringbro har de arbejdet med 3D print af prototyper i 
mere end ti år.

Der bliver masser af spændende job til dem, der kan kombinere deres gamle 
metal-viden med ny metal-viden. 
Og der bliver også gode penge at tjene på den måde.

Fx viste en undersøgelse os for et par år siden, at faglærte som tager en videre-
gående uddannelse ved siden af deres job, de tjener 1 million kroner mere i 
livsindkomst.
Samtidig er de mindre ledige end andre faglærte, og de kan søge flere typer job.

Det er bare ærgerligt, at der er så få, der ved de her ting. At der er gode job-
muligheder og en god fremtid i at være faglært.
Og det er derfor, at vi allerede i 2030 kommer til at mangle 90.000 faglærte.
Ovenikøbet samtidig med, at vi har cirka 85.000 ufaglærte i overskud. 

Det er et kæmpe problem. 

Det er spild af de unges talenter, at så mange af dem ikke får de kvalifikationer, 
danske virksomheder efterspørger og har brug for. 

Det bliver dyrt for virksomhederne.
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Og i sidste ende bli’r det dyrt for os alle sammen, fordi virksomhederne må takke 
nej til ordrer, mens en masse unge går rundt uden arbejde. 

Den udfordring skal først og fremmest løses ved, at vi får flere unge ind på indu-
striens uddannelser. 

Men den skal også løses ved, at virksomhederne opretter flere praktikpladser. 
Og hvor mange gange er det egentlig være nødvendigt at sige det? Det kan da 
ikke være så svært at forstå! Kom nu i gang, arbejdsgivere!
Hold op med at klage over, at det ikke vælter ind af døren med flyvefærdige 
 faglærte, når mange af jer ikke har rørt en finger for at uddanne de unge. 

Det går op for flere og flere virksomheder. På Vestas er man meget aktive – det 
kan tillidsrepræsentanten Michael lige fortælle os lidt om:

[film fra Vestas om faglærte og det at tiltrække unge]

I Metal knokler vi for, at flere får en faglært uddannelse. Og allerhelst en Metal- 
uddannelse selvfølgelig. 

Men vi skal virkelig op i gear med efter- og videreuddannelse, så vi kan sikre, at 
danske faglærte gør Danmark til en magnet for jobskabelse og investeringer. 
Langt flere skal i gang. Det at planlægge sin efter- eller videreuddannelse skal 
være lige så naturligt som at planlægge sin ferie.

Ligesom du sidder og tjekker rejsemål ud på nettet og tænker: 
”Øj, dér ku’ jeg godt tænke mig at rejse hen næste gang!”, så skal du vænne 
dig til at sidde med uddannelseskataloget på nettet og sige: ”Øj, dét ku’ være et 
spændende sted at ta’ hen” – mentalt set. Og rent fagligt.

I foråret spurgte vi 1.000 danskere om deres brug af efteruddannelse.

De 600 svarede, at de ikke har taget efteruddannelse i form af officielt aner-
kendte kurser inden for de seneste tre år. 
Hele 60 procent har altså ikke opkvalificeret sig i tre år!

Det er skræmmende.
Og det er mindst lige så skræmmende, at 300 – altså 30 procent – ikke har 
tænkt sig at tage nogen form for uddannelse de kommende tre år.
Den måde at tænke på – den går simpelthen ikke længere!

Vi klarer os ikke i morgendagens konkurrence med gårsdagens kvalifikationer. 
En faglært uddannelse er stadig et godt fundament, men vi skal bygge oven på. 
Hele tiden. 
Gør vi det, er der ingen af os, der behøver at bekymre sig om fremtiden.

Det talte jeg også om i min tiltrædelsestale, da jeg var nyvalgt forbundsformand 
i 2012. 
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Jeg sagde, at jeg ville arbejde – både politisk og fagligt – for, at medlemmerne 
får mulighed for to års sammenhængende videreuddannelse med en indtægt, så 
de ikke skal gå fra hus og hjem. 

Jeg lovede, at det ville kræve en lang og en sej indsats. 
Begge løfter har jeg holdt. Vi er ikke i hus endnu, men vi er på vej. 

I 2014 var vi med til at fordele en milliard kroner til efter- og videreuddannelse 
helt frem til 2020. 

En stor del af pengene gik til at løfte ufaglærte til faglært niveau. Men omkring 
en tredjedel af milliarden er afsat til videreuddannelse – primært for faglærte: 
   Der er kommet flere tekniske uddannelser, der er relevante for Metal- 

medlemmer, 
   der er set på deltagerbetalingen, 
   og det er også blevet lettere at blive optaget med en faglig baggrund – fordi 

der nu bliver set på, hvad folk kan – ikke kun på, hvad de har papir på.

Men de to års videreuddannelse med en fornuftig økonomi – det mål arbejder vi 
stadig på. 

Til gengæld er vi nået dertil, hvor man kan tage en akademiuddannelse på deltid 
via de to ugers selvvalgt uddannelse om året og de kompetencefonde, vi har 
indført i overenskomsterne. 

Man skal spare uger op i to år. De næste tre år studerer man på deltid – fx auto-
mation og drift eller energiteknologi. Man får 85 procent af sin løn, de dage man 
er på uddannelse. Resten af tiden går man jo til sin normale løn.

Det tror jeg faktisk er en god og praktisk løsning for rigtigt mange medlemmer. 

Men drømmen om to års videreuddannelse på fuld tid for faglærte – den arbej-
der jeg altså stadig på.

For når man tager en erhvervsuddannelse skal dørene åbne sig til mange forskel-
lige og spændende job til gode lønninger og på ordentlige vilkår. Men dørene 
skal også åbne sig til en verden af efter- og videreuddannelse. 

Så er det op til den enkelte at vælge lige præcis de døre, der passer hans eller 
hendes drømme og ønsker bedst.

Derfor skal vi vise, at en uddannelse som faglært kan give et godt job med en 
god løn:
Et job, hvor man kan udvikle sig. Hvor man ikke går i stå. 
Et job, hvor man kan være spydspids på teknologi og ny viden – og fungere som 
en magnet for jobskabelse og nye investeringer i Danmark. 
Det er vores nye vision for Produktionsdanmark. 

***
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VISION 2 – VÆRDI FOR KONTINGENTET

Den anden vision, vi skal arbejde med handler om at sikre alle medlemmer værdi 
for kontingentet. 

Mange medlemmer betaler deres kontingent måned efter måned uden at opleve 
et eneste problem på jobbet. 
De har ikke brug for hjælp. 
De bliver ikke fyret. 
De kommer ikke til skade. 
De bliver ikke snydt. Og heldigvis for det.

Men de har drømme, som vi kan være med til at opfylde. 
De har potentiale, som vi kan hjælpe dem med at udleve. 
De har ideer om deres fremtid, som vi kan gøre til konkrete planer. 

Som fx vores kollega Allan, der i 17 år passede et job som industritekniker på en 
større virksomhed i det jyske. Det var et godt job, men Allan kunne klare det i 
søvne og drømte om et nyt. 

Allan ville bare ikke have et hvilket som helst job. Han ville have det helt rigtige 
job i en mindre virksomhed. Derfor tog han fat i sin Metalafdeling, og i løbet af to 
dage havde afdelingen fundet det perfekte jobmatch til ham.
 
Allan kunne sagtens have fundet drømmejobbet selv. Men Metals viden om hans 
kvalifikationer og om de lokale virksomheder sparede ham for en masse tid, 
usikkerhed og fejltagelser.  

Allan havde ikke et problem. Allan havde en drøm, og vi hjalp ham med at 
 opfylde den. 

Det er vores vision, at medlemmerne skal have de bedste muligheder for selv at 
forme deres arbejdsliv og skabe den hverdag, de ønsker. 
Og det er vores opgave at styrke de muligheder gennem overenskomster og 
konkrete servicetilbud, så medlemmerne oplever værdi for kontingentet. 

Overenskomster
Her er vores overenskomster et fuldstændigt centralt værktøj.
Overenskomsterne giver alle medlemmerne rettigheder og muligheder – i sær-
lige situationer som når man skal være mor eller far, eller når der er problemer 
eller konflikter. 
Men også i hverdagen, hvor tingene bare kører. 
Vi har den 6. ferieuge.
Vi har 2 ugers selvvalgt efteruddannelse
Vi har fritvalgs lønkonto
Satser, der bliver forhandlet og stiger hvert eneste år. 

Dét er konkret værdi for kontingentet i hverdagen.
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Langt størstedelen af vores medlemmer er dækket af en overenskomst. Men  
ikke alle. 
Det skal være vores mål, at endnu flere medlemmer bliver dækket af en over-
enskomst og får en Metal-tillidsrepræsentant. 

Overenskomster er et af de vigtigste goder, vi kan give medlemmerne.
De er centrale både for medlemmerne og for vores samfund.
Det gælder fx de pensioner, vi har fået gennemført med overenskomsterne. 
De giver medlemmerne en økonomisk tryg alderdom. Og uden arbejdsmarkeds-
pensionerne ville dansk økonomi ikke være bæredygtig.

Og aftalerne om efteruddannelse er en vigtig løftestang for den enkeltes job-
muligheder – og for at sikre en konkurrencedygtig industri.

Jeg tror, at vi skal give medlemmerne endnu flere gode kort på hånden med 
deres overenskomst. 
Allerede i dag har vi lagt mange elementer med fokus på vores medlemmers 
tryghed ind i overenskomsten - både i arbejdslivet såvel som efter arbejdslivet. 

Også i fremtiden bliver det vigtigt for os i højere grad at sikre vores medlemmers 
tryghed i langt flere af livets forhold.  

Dét er konkret værdi for kontingentet.

Konkrete serviceydelser
Men man skal også have noget ekstra ud af at være medlem af Metal.

Vi skal fortsat – og i endnu højere grad – omsætte vores store viden om de 
lokale virksomheder, om medlemmernes fag og kvalifikationer til brugbar service 
for medlemmerne.

Hvis et medlem beder om et LønTjek, tjekker vi ikke alene, at lønseddelen er i 
orden, at tillæggene er der, og alt er regnet rigtigt ud. Vi bruger også vores viden 
om lønningerne i de enkelte brancher og i lokalområdet til at tjekke, at medlem-
met i det hele taget får nok i løn.
Hvis medlemmer går og drømmer om at få et sjovere job, end det de allerede 
har, kan de gøre som Allan og tage fat i deres Metalafdeling. 
Fra næste måned kan de også oprette et Lyn-CV i JobService, så de nemt og 
hurtigt kan være med i opløbet, når afdelingerne skal finde kandidater til ledige 
stillinger i de lokale virksomheder.
Og så ved jeg, at mange medlemmer har store forventninger til, at vi også kan 
hjælpe dem med videre- og efteruddannelse. Bare hør, hvad tillidsrepræsentant 
Steffen fra Vestergaard Marineservice har at sige:

[film fra Vestergaard Marineservice om efteruddannelse]

Steffen har fuldstændig ret, når han siger, at vi skal være mere synlige med vores 
rådgivning og de muligheder, vi har skaffet i overenskomsterne, når det gælder 
efteruddannelse. Det skal vi også, for det er et kerneområde for Dansk Metal.
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Det bliver vi også nu. 
Om 14 dage lancerer vi nemlig vores helt nye service, Metal KarrierePlan. For-
bundssekretær Per Påskesen præsenterer jer faktisk for det på mandag og allere-
de i morgen kan I gå ud og få en demonstration i kongresfoyeren. 

Med Metal KarrierePlan får medlemmerne ikke bare en brugsanvisning til at 
tilmelde sig et AMU-kursus. Her lægger vi en skræddersyet plan sammen med 
det enkelte medlem – ud fra medlemmets ønsker og de muligheder, der er på 
arbejdsmarkedet. Så de får efteruddannelse eller videreuddannelse, de kan bruge 
til noget og som gør dem uundværlige på deres arbejdsplads – eller mere attrak-
tive for en anden arbejdsgiver. 
Så de selv kan vælge og bestemme over deres liv. Og skabe den hverdag, de går 
og drømmer om.

Det arbejde skal vi styrke og udbygge i vores vision for et Metal, der giver med-
lemmerne endnu mere værdi for kontingentet.

***

VISION 3 – PROBLEMER MÅ IKKE BLIVE BREMSEKLODSER 

Et liv – og ikke mindst et arbejdsliv – går ikke altid som forventet. 
Nogle gange er der problemer. 
Nogle gange, står man med en fyreseddel i hånden eller man bliver syg af at gå 
på arbejde.
Så skal vi også være der. Og det er dét, vores tredje vision handler om – at 
 problemer på jobbet ikke må blive en bremseklods for et godt liv.

Lad mig fortælle jer om Rasmus. Rasmus er 35 år og arbejder på en større 
 produktionsvirksomhed i det vestlige Jylland. 

Da Rasmus begyndte som lærling, havde kollegerne ikke den store respekt for 
det med udsugning. Men en af hans kolleger døde af lungekræft. Og en anden 
faldt en dag om på jobbet. 
Som Rasmus siger: ”Han lå pludselig og var død. Fordi han ikke kunne få ilt til 
hjernen”. 

Så blev Rasmus arbejdsmiljørepræsentant. Og han fik arbejdsgiveren til at købe 
friskluftshjelme hjem til alle.

Vi har alle sammen kollegaer, der er kommet galt af sted på deres arbejde.
Hvis ikke det har været lungerne, så har det været noget andet. 

Én har mistet en finger. 
Én anden er faldet så hårdt, at det har givet hende kronisk hovedpine. 
Og en tredje har fået så dårlig ryg, at han ikke længere kan bære en indkøbspose. 

Hvert år bliver der anmeldt over 40.000 arbejdsulykker. 
Og knap hver femte dansker lever med kroniske smerter.
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De fleste af de ca. 800.000 danskere, der konstant har ondt i kroppen, de har 
ondt pga. deres arbejde: 
   For mange tunge løft.
   For mange énsidigt gentagne bevægelser på jobbet.

Arbejdsulykker er et af de alvorligste arbejdsmiljøproblemer for maskinførere, 
mekanikere og produktionsmedarbejdere.

Vi metallere kæmper ofte i forreste række, når det handler om fysisk hårdt arbejde.

Men det behøver ikke være sådan. 
I Dansk Metal har vi ca. 2.800 arbejdsmiljørepræsentanter.
Én af dem er Rasmus, som jeg fortalte om før.
2.800 arbejdsmiljørepræsentanter – det lyder jo af noget.
Men reelt er det for få.

Faktisk er det alt for få metallere, der har en kollega på jobbet, der er særlig kva-
lificeret til at svare på spørgsmål om sikkerhed og arbejdsmiljø.
Ja, alt for mange virksomheder mangler stadig en, der samarbejder med ledelsen 
om et bedre arbejdsmiljø.

Dét skal vi ha’ gjort noget ved i den næste kongresperiode.
For når vores medlemmer går på arbejde, så skal de hverken betale:
   med deres liv,
   med deres helbred
   eller med deres førlighed. 

Arbejdsulykker? 
Erhvervssygdomme? 
Dårligt psykisk arbejdsmiljø?

Nej, tak! Nej, tak! Nej, tak!

Vi har tilstrækkelig med viden og teknologi til at undgå de her tre trusler. 
Det eneste, der mangler – på alt for mange virksomheder – er viljen til at gøre 
noget ved det.
Jeg hørte om en virksomhed, der havde købt både lift og løftegrej, så de ansatte 
skulle slippe for at løfte tunge plader.
Alligevel blev de ved med at løfte en masse af tunge ting.
Hvorfor?
Fordi der ikke var plads til løfteudstyret dér, hvor pladerne skulle løftes. Og så 
blev udstyret selvfølgelig ikke brugt. 

Det skal være slut!
Efter denne her kongres skal vi alle få rusket op landets produktionschefer og 
direktører. 
Vi skal have fortalt dem, hvor lidt det egentlig koster at forbedre sikkerheden 
markant. Og at det faktisk er en god forretning, der giver færre sygedage, gladere 
medarbejdere og højere produktivitet.
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Nogle gange kræver det bare en holdningsændring – både hos ledelsen og hos 
de ansatte: 
En fælles beslutning om, at sikkerhed er noget, vi vil prioritere i hverdagen.
En fælles beslutning om, at sikkerhed er noget, vi vil minde hinanden om –  
hver dag. 

I den kommende kongresperiode vil vi ha’ langt færre medlemmer, der kommer 
til skade og bli’r syge af deres arbejde.
Og vi vil ha’ langt flere arbejdsmiljørepræsentanter, der kan hjælpe med at fore-
bygge skader rundt omkring på virksomhederne.

Og de virksomheder, der går foran og prioriterer arbejdsmiljøet, de skal betale 
mindre i arbejdsskadeforsikring. Mens de virksomheder, der ikke interesserer sig 
for deres medarbejderes arbejdsmiljø, de skal betale en større del af regningen 
for arbejdsskaderne.
Dét syn’s jeg er rimeligt!

Og når det offentlige køber ind og udbyder opgaver, så skal de virksomheder, der 
har orden i arbejdsmiljøet, komme først til kontrakterne.
Og de, der sløser, skal til gengæld udsættes for skrappere kontrol, bøder og påbud.
Det er meget enkelt, men det vil også være meget effektivt.
Dét syn’s jeg er rimeligt!

Og så skal vi ikke have skåret ned på Arbejdstilsynet. Vi skal styrke det! Og gør 
vi det, så tror jeg, at vi kan komme rigtig langt med målsætningen om, at vores 
kolleger skal være lige så sunde og raske ved fyraften, som da de tog afsted om 
morgenen. 

*

Arbejdsmiljøet er jo ikke det eneste, der kan spænde ben for et godt arbejdsliv. 
Det kan en fyreseddel også. 

Her er det vores pligt at være der for medlemmerne. Med det samme og med 
helt konkret hjælp. 

Sådan har de heldigvis også oplevet det på Orskov Yards, da de måtte sige farvel 
til gode kolleger. Det fortæller 
tillidsrepræsentant René om her:

[film fra Orskov Yard om Metal JobStarter]

Det er lige præcis i de her situationer, at vi skal vise, at vi der, når det gælder. 
Og det er derfor, at vi lægger så mange kræfter i Metal JobStarter og Metal 
JobService. 
Hele 8.000 jobformidlinger er det blevet til med Metal JobService i kongres-
perioden. 
Vi vil have arbejdsløse medlemmer hurtigt i job! Og det er og skal vi være de 
bedste til.
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Vi lagde også mange kræfter i at få en fornuftig reform af beskæftigelsesområ-
det. Især de nye rammer for uddannelse, som jeg afgjort synes er blevet bedre. 

Problemet var, at systemet blev alt for ufleksibelt, da embedsmændene omsatte 
reformen til konkrete regler. 

Tag fx et arbejdsløst medlem, der har brug for ét certifikat i lysbuesvejsning, ét 
i TIG og ét i MAG for at komme job – det kan simpelthen ikke lade sig gøre at 
få de her kurser. De 3 certifikater hører til i hver sin jobpakke – og man må kun 
vælge én. 
Derfor var der sidste år kun halvt så mange Metal-medlemmer, der brugte tilbud-
det om 6-ugers jobrettet uddannelse, som der var for tre år siden. 
Og derfor kan jeg ind imellem godt komme lidt i tvivl om, hvem det er, vores be-
skæftigelsessystem skal sikre arbejde til – de arbejdsløse eller embedsmændene.

I Metal har vi arbejdet længe og benhårdt for at få fjernet eller i det mindste 
blødt de ufleksible regler op.

Det mål nåede vi endelig med den trepartsaftale, vi indgik i august. 
Det er jeg rigtig godt tilfreds med. 
Nu kan vi nemlig i langt højere grad sammensætte lige præcis de uddannelses-
forløb, hvert enkelt arbejdsløst medlem har brug for. Så de får den viden og de 
kompetencer, der er brug for dér, hvor de gerne vil arbejde. 
Det er et kæmpe fremskridt.

Trepartsaftalen betyder også, at arbejdsløse medlemmer, der har en forældet ud-
dannelse, hurtigere kan komme i gang med et sporskifte gennem voksenlærlin-
geordningen. I dag skal man være ledig i 12 måneder. Fremover bliver det bare 6. 
Det er en rigtig vej at gå – især når vi uddanner arbejdsløse kolleger over i bran-
cher, hvor der er mangel på faglært arbejdskraft. 

Men det skal da ikke kun være arbejdsløse, der skal kunne bruge denne her ord-
ning. Den skal da også gælde folk i job. 
For selvom man har et arbejde, kan man godt have brug for at lære et nyt fag. 
Måske fordi ens branche er ramt af fyringer. 
Måske fordi ens uddannelse er forældet.
Og derfor siger vi her i Dansk Metal: 
Beskæftigede faglærte skal selvfølgelig ha’ adgang til voksenlærlingeordningen. 

Og hermed siger jeg jo også, at vi i Metal vil arbejde for, at det bliver lettere at 
skifte spor.
Ja, uanset om man er faglært eller ufaglært.
Og uanset om man er i arbejde, eller om man er arbejdsløs, så skal det være let 
at omskole sig.
Det skal ikke kræve alverden at kunne uddanne sig væk fra brancher og fag med 
dårlige beskæftigelsesmuligheder.
Det skal ikke kræve en 5-årsplan for at komme over til brancher, der mangler 
arbejdskraft.
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Her spiller Metal Jobservice selvfølgelig en vigtig rolle.
I Metal JobService bruger vi allerede jobrettet uddannelse til at hjælpe ledige 
medlemmer i arbejde. 

Fremover kommer vi i høj grad til at fokusere på at hjælpe de langtidsledige 
medlemmer på den måde. Og på at forebygge, at medlemmer overhovedet 
ryger ud i langtidsledighed.

Her skal vi bruge vores kernekompetencer – vores viden om virksomhederne og 
uddannelserne – til at få medlemmerne i job så hurtigt som muligt.

Det er måske lige lovlig ambitiøst at sige, at vi vil afskaffe langtidsledighed i Metal, 
men vi skal dæleme tæt på. 

Og det kan vi godt. Fordi vi har den viden og indsigt, der skal til – men naturligvis 
også, fordi efterspørgslen på Metal-medlemmer er høj. 
Det kommer selvfølgelig ikke bag på os. 
Vi forstår godt, at der er brug for dygtige håndværkere som os.
Vi forstår godt, at flere og flere virksomheder mangler sådan nogle som os.

Vi undrer os derfor heller ikke over prognoserne om, at virksomhederne vil blive 
ved med at efterspørge Metalmedlemmer i mange år fremover.
Den situation skal vi bruge til at sikre, at en fyreseddel ikke bliver en bremseklods 
for et godt arbejdsliv, men en mulighed for at se sig om efter noget bedre. En 
mulighed for at få flere kvalifikationer, flere jobmuligheder og endnu bedre kort 
på hånden.

*

At nå alle de her mål kræver, at vi er stærke. Det kræver, at vi er mange. 
Men som I ved, kommer nye medlemmer ikke af sig selv. 
Det kræver konstant fokus dels på organisering og dels på, at vi fastholder vores 
medlemmer.

Vi er faktisk rigtigt gode til at få nye medlemmer i Metal. Hvert eneste år får vi 
mellem 4- og 5.000 nye medlemmer. 
Problemet er bare, at vi siger farvel til flere gamle medlemmer, end vi siger god-
dag til nye.
Og det skyldes frem for alt de store ældre årgange, der går på pension. 
Men nu lever vi jo heldigvis i en tid, hvor beskæftigelsen i industrien stiger.
Så vi har faktisk mulighed for at vende den her udvikling. 
Og det er der skam også en række af vores afdelinger, der allerede gør.

Tag bare den indsats, Metal Hovedstaden har sat i værk inden for cykelmekani-
kerområdet. 

Overalt i hovedstaden – fra Tåstrup til Kastrup – kan du nu få repareret din cykel 
på et værksted, hvor der er OK forhold. 
Det fortæller Sias fra Cykelmekanikernes Brancheklub mere om:  
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[film om cykelmekanikere og overenskomster]

Det er simpelthen bare rigtig godt arbejde!
Indsatsen har givet nye overenskomster, nye medlemmer og bedst af alt – en 
masse fagligt aktive cykelmekanikere, der gerne vil påvirke deres egen branche 
og vilkår. 
Jeg bliver nødt det at sige det igen: Det er simpelthen rigtig godt arbejde!

Vi skal sikre, at dét kommer til at ske langt flere steder og i langt flere brancher.
Vi kommer til at arbejde systematisk – og engageret – med det her.
Vi kommer til at lære af de kolleger, der allerede HAR vendt medlemsudviklingen.
Og ved I hvad?
Det kommer til at lykkes! 

*

Det er altså vores tre visioner:
   Et produktionsdanmark som magnet for jobskabelse og investeringer,
   et endnu stærkere forbund, der giver alle medlemmer værdi for kontingentet
   og et forbund, der gør alt hvad vi kan for at sikre, at problemer på jobbet ikke 

udvikler sig til en bremseklods for arbejdslivet. 

De visioner kommer vi til at arbejde intenst med i de kommende fire år – og 
sikkert også længere end det. 

Vi vil sætte konkrete målsætninger op, så det bliver tydeligt, hvor langt vi er kom-
met på de forskellige områder. 
Og vi kommer til at bidrage alle sammen. Det er nemlig ikke bare mine visioner. 
Det er Metals visioner. Og det er ikke bare mine mål. Det er Metals mål – til gavn 
for medlemmerne.

At gøre dem til virkelighed er en fælles opgave. Og en opgave, jeg glæder mig 
rigtig meget til at komme i gang med sammen med jer. 

***

Vi har arbejdet meget med målsætninger i den forgangne kongresperiode. Vi har 
haft 14 mål, og jeg vil bare gå ind i nogle enkelte af dem nu. 
Vi har nemlig ikke ligget på den lade side de seneste 4 år. Vi har knoklet, vi har 
samarbejdet, og vi har løftet i flok.

Vores 14 mål har fungeret som rigtigt gode pejlemærker. Nogle mål har vi nået. 
Andre var måske lidt for ambitiøse. 
Men vores mål har først og fremmest givet os en kurs. Ikke en kurs, som vi har 
altid har fulgt snorlige og i samlet trop. Men en kurs, der har øget chancen for, at 
vi alle sammen er gået i samme retning. Det synes jeg, har været værdifuldt for os. 

I dag vil jeg tage fat i fire mål.
Det første er målet om at sikre klare forbedringer i overenskomsterne.
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Det er en kerneopgave for os – ja, en del af vores DNA. Og jeg synes, vi fik 
 forhandlet nogle klare forbedringer hjem til kollegerne med fornyelsen af over-
enskomsterne i 2014.

Blandt andet fik vi fordoblet indbetalingen til FritValgs Lønkontoen, og vi fik sikret 
opsagte medlemmers ret til med fuld løn at gå i a-kassen eller fagforeningen og 
få hjælp til at komme videre. 
Det er eksempler på helt konkrete forbedringer.

Vi fik også hævet stemmeprocenten markant ved fælles hjælp og en sej indsats i 
hele organisationen. Mit mål var en stemmeprocent på over 50. Vi nåede 43,8. 
Men vi fik brudt en årelang, deprimerende tendens med faldende stemmepro-
center. Blandt unge medlemmer under 35 år fik vi endda hævet stemmeprocen-
ten med 112 procent. Det giver god grund til optimisme.

Det var også noget, man lagde mærke til i arbejdsgiverkredse, og det styrker os 
ved forhandlingsbordet og i hverdagen.

Og jeg er jo ukuelig optimist, så til urafstemningen næste år er jeg sikker på, at vi 
når de 50 procent. Det mener jeg, vi både bør, kan og skal.
Det andet mål, jeg vil knytte nogle kommentarer til, er målet om synlige Metal- 
aftryk på politiske forlig. Og det hænger faktisk sammen med målet om, at vi skal 
vise medlemmerne, at vi arbejder bredt politisk. 

I kongresperioden har vi sat synlige Metal-aftryk både under den socialdemokra-
tisk ledede regering og den nuværende Venstre-regering. Det er lige præcis dét, 
medlemmerne skal kunne forvente af os.

Sagt i al beskedenhed har vi hentet en del resultater hjem i den forløbne 
kongres periode. For bare at nævne nogle få har vi fx: 
   opnået større sikkerhed for mekanikere, der arbejder på motorvejene. 
   Vi har fået fordoblet fradraget for faglige kontingenter, 
   og vi har fået en reform af erhvervsuddannelserne, der gerne skulle sikre flere 

faglærte på sigt.

Og uanset hvad vi arbejder for politisk, så er udgangspunktet altid, at det skal 
være til konkret gavn for medlemmerne. 

De er i centrum for vores politiske arbejde. 
Vi er en fagforening og ikke en partiforening. 

Det var også derfor, I så mig på Venstres landsmøde i 2013. 
Jeg ved godt, at et par af jer fik formiddagskaffen galt i halsen. Men det er vigtigt, 
at vi er dér, hvor indflydelsen er. Det er vigtigt, at vi kan samarbejde med alle, og 
at vi viser, at vi vil samarbejde med alle. 

Indflydelse ligger ikke i at sidde lårene af dem, man i forvejen er enig med. Ind-
flydelse ligger i at præsentere de andre for argumenter og ideer, de ikke kan sige 
nej til. Det er vi gode til i Metal – og det arbejde fortsætter vi.
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Det tredje mål, jeg vil tage op, handler om synlighed.

Vores arbejde skaber resultater, der kan mærkes i hverdagen.
Men hvis medlemmerne ikke ved, at det er os, der fx har fået fordoblet fradraget 
for fagforeningskontingenter, ja, så er der ingen, der oplever den forbedring som 
en værdi, de har fået for deres kontingent. 
Derfor skal vi være synlige. Vi skal fortælle om vores resultater. Vi skal prale lidt – 
selvom det måske ligger os fjernt. 

Og vi er blevet bedre til at få vores budskaber ud og fortælle om vores sejre. I 
2015 har vi fået en tredjedel mere omtale end i 2011. 

Målet er at medlemmerne kan se, at vi arbejder, og at vi arbejder for dem. At vi 
arbejder for, at de får en bedre hverdag, nye muligheder og nye genveje til det 
liv, de går og drømmer om. Og det mål synes jeg, at vi alle er med til at løfte.

Det fjerde og sidste mål, jeg vil tale om i dag, handler om medlemsudviklingen. 
Målet hedder slet og ret: en stabil medlemsudvikling.

Det har vi ikke nået. Vi arbejder på et utal af fronter, men faktum er, at vi er færre 
medlemmer i dag, end vi var for 4 år siden. 
Og ja, vi får mange nye medlemmer, men vi taber endnu flere.

Tendensen er dog heldigvis klar. Vi taber langt færre. Og enkelte afdelinger har 
endda medlemsfremgang.
De afdelinger skal vi lære af. Og vi skal holde fokus stift rettet mod, at flere afde-
linger kommer ind i samme positive udvikling. For det kan jo lade sig gøre. Det 
viser tallene jo. 

Men vi skal blive skarpere på, hvilke tiltag der virker. Og på hvor vores fokus og 
kræfter skal lægges.
Og der er grund til optimisme. For i de seneste tre måneder har vi som forbund 
samlet set oplevet medlemsfremgang. 
Jeg ved ikke, hvor mange år – men det er rigtig mange år – siden, at vi ikke har 
tabt medlemmer tre måneder i træk. 

Det må dog ikke blive en sovepude – nej, det skal give os blod på tanden og 
energi til at fortsætte vores fokuserede arbejde. Vi skal fortsat være kampklare.
Det er I! 
Det er tillidsrepræsentanterne! 
Og det er jeg!

***
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FAGLIGT, POLITISK AFSNIT

Som fagforbund har vi aldrig lagt skjul på, at vi er villige til at tage ansvar, når der 
er opgaver, der skal løses. Også politiske opgaver.
Det gælder også årets trepartsforhandlinger. I første omgang forhandlingerne på 
flygtningeområdet. 

Flygtninge 
Sidste efterår kom flygtningekrisen i Syrien pludselig meget tæt på. Hundredvis af 
mennesker fra forskellige dele af Mellemøsten krydsede den danske grænse.

Den udfordring, skal vi i Metal også være med til at løse. Og løsningen er først og 
fremmest, at de mange flygtninge kommer i job, så de kan komme til at bidrage. 

Det er en af grundene til, at det er så vigtigt, at vi får opkvalificeret flygtningene, 
så de kan gøre gavn på arbejdsmarkedet. 

Vi tog et vigtigt skridt med en god trepartsaftale. Vi indførte integrationsgrund-
uddannelsen, som giver virksomheder mulighed for at ansætte en flygtning i to 
år til en overenskomstfastsat løn, der svarer til deres faglige og sproglige niveau. 

Men politiske aftaler er ikke nok. Der skal handling til.

I Metal Østjylland har de gjort et stort og flot stykke arbejde med en dejlig prak-
tisk og løsningsorienteret tilgang. 
Her samlede Henrik Leth en bus med syriske flygtninge, der havde erfaringer fra 
industrien, og tog dem med på rundtur til lokale Metal-virksomheder for at se 
om man kunne finde et match. Samtidig blev flygtningene opkvalificeret på den 
lokale erhvervsskole, hvor de også blev undervist i dansk. 

Så ja, det er en stor opgave, Danmark er kommet på. Men det er en opgave, der 
kan løses – med en god portion vilje og sund fornuft. Og snart er Østjylland for-
håbentlig blevet en flok nye industriarbejdere rigere. Det er rigtig godt arbejde.

*

Europæiske udfordringer
Det er ikke kun Danmark, der er udfordret af flygtningekrisen. Det er resten af 
Europa også. 

Samtidig kæmper det europæiske samarbejde med at finde de fælles løsnin-
ger, der skal sikre os vækst og arbejdspladser i mange år fremover. Endelig skal 
 Europas politikere også tackle Storbritanniens farvel til EU-samarbejdet.

Faktisk fylder kriser og svære udfordringer efterhånden så meget, at det har skabt 
et billede af, at det europæiske fællesskab er truet.
Det puster til den ulmende EU-skepsis og stigende nationalisme overalt i Europa. 
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Det er en farlig udvikling, der kan sætte årtiers arbejde for fred og fremgang i 
Europa over styr. Derfor er det helt afgørende, at vi får en seriøs og ikke mindst 
faktabaseret debat om de europæiske spørgsmål. 

Det gælder også i Danmark – især efter et flertal af danskerne sidste år sagde nej 
til det fælles europæiske politisamarbejde, Europol. 

Da vi i CO-industri oprettede tænketanken Europa sammen med DI, gjorde vi 
det netop for at debatten om Europa kan foregå på et oplyst grundlag. Vi vil have 
myter og løgn udryddet til gavn for en seriøs Europa-debat. 

Men det er klart, at fakta ikke løser det hele. Debatten om EU handler nemlig 
også om helt jordnære bekymringer om fx globalisering, udflytning af job, uden-
landsk arbejdskraft og lignende. De bekymringer skal vi tage seriøst.
For ja, både globaliseringen og det europæiske samarbejde giver Danmark store 
fordele – milliardeksport og massevis af arbejdspladser. Også til Metalmedlem-
mer. Det er fakta. 
Og de fakta skal vi fortælle i et klart sprog, så alle forstår, hvad det europæiske 
samarbejde betyder i vores hverdag: At vi kan fastholde og udvikle industri-
arbejdspladser i Danmark. At der er arbejde til flere. 

Det europæiske fællesskab er fuldstændigt centralt for at sikre vækst og fredelige 
og stabile rammer om vores hverdag. 
Men fællesskabet er under pres i dag. Vores svar på det pres må være at styrke 
det europæiske samarbejde og sikre, at Danmark er en aktiv og central deltager i 
fællesskabet. 
Det vil vi fortsat arbejde for i Metal.

***

2025-planen 
I slutningen af august lancerede statsministeren sin økonomiske 2025-plan, og 
samtidig kom finansloven.  

Vi har haft tid til at læse planen og oplægget til finansloven igennem, og der er 
selvfølgelig både blomster og tidsler. 
Lad mig bare begynde med tidslerne. Den største handler om, at regeringen vil 
have hæve tilbagetrækningsalderen, for at få råd til lettelser i topskatten 

Jeg kan kun forestille mig, at det forslag kommer fra en flok akademikere, hvor 
det tungeste de nogensinde har løftet i deres arbejdsliv er en pakke kopipapir. 

Det er simpelthen ikke acceptabelt, at forlange, at vores fx landbrugsmekani-
kerne endnu engang skal tage en ekstra tørn for at direktøren i Hellerup kan få 
råd til en ekstra rejse eller en udbygning af villaen. 
Vi må insistere på, at den aftale, der blev indgået om pensionsalderen i 2006, 
også er noget folk kan regne med.  
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Samtidig lægges der endnu engang op til besparelser på de ledige, a-kasserne 
og Arbejdstilsynet. Og erhvervsskolerne bliver igen ramt af det såkaldte ompriori-
teringsbidrag, som bare er et andet ord for besparelser. Det er slet ikke godt nok. 

Vi har behov for bedre arbejdsmiljø og et stærkt Arbejdstilsyn, og vi har behov for 
bedre erhvervsskoler, så vi får flere dygtige faglærte. 

Når det er sagt vil jeg også gerne kvittere for de gode ting, som regeringen 
lægger op til i deres forslag. Det drejer sig ikke mindst om de forslag, der skal 
stimulere væksten i Danmark. 

Afskaffelsen af PSO-afgiften har længe stået på vores ønskeliste, så vores energi-
intensive virksomheder ikke bliver sat bagud ramt i den internationale konkurrence. 

Og samtidig foreslår regeringen målrettet tiltag til at fremme investeringer og 
forskning i danske virksomheder og bedre vilkår for iværksættere. 
Det er godt. 
Det har Danmark behov for – og forslagene virker noget mere gennemtænkte 
end blot generelle lettelser i selskabsskatten. 

Regeringen tager også fat på det, som man kalder ”samspilsproblemer” i 
pensions systemet. Altså det problem, at vi sparer op via vores arbejdsmarkeds-
pension, men at vi så bliver modregnet i vores offentlige pensionstillæg. 

Det er godt, at regeringen tager fat om problemet, men de konkrete løsninger 
skal vi have kigget ordentligt efter i sømmene, så indretningen bliver den bedst 
mulige for almindelige lønmodtagere.  

Nu bliver det så spændende, at se hvordan forhandlingerne når i mål. 

*

Trepart
I august indgik vi en trepartsaftale om kvalificeret arbejdskraft. Det var vanskelige 
forhandlinger, men vi fik sat solide Metal-aftryk på aftalen. Og lad mig slå det helt 
fast: Jeg synes, det er en god aftale, der er indgået.
Aftalen betyder, at der skal være oprettet 8.000 – 10.000 ekstra praktikpladser i 
2025. Minimum.
De pladser kommer ikke af sig selv. Derfor er der lagt op til både pisk og gulerod 
til arbejdsgiverne. 

De virksomheder, der tager for få lærlinge, bliver straffet økonomisk. Til gengæld 
er der belønning til de virksomheder, som løfter deres del af ansvaret. 

Vi kommer ikke til at sidde på hænderne og vente, så vi i 2024 pludselig opdager, 
at der ikke er skabt en eneste praktikplads. Der er lagt delmål ind, så vi kan følge 
op løbende. Det synes jeg, er rigtigt godt.
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Så står der godt nok i aftalen, at erhvervsskolerne vil blive kompenseret for om-
prioriteringsbidraget. Men kun med 150 mio. kroner. Ikke med de 300 millioner 
kroner, der faktisk bliver skåret. 
Og jeg siger det gerne igen: Det er slet ikke godt nok. 
Vores opgave fremadrettet bliver nu at sikre, at omprioriteringsbidraget på 
 erhvervsuddannelserne fjernes permanent.

Aftalen rummer som sagt et tydeligt Metalaftryk i form af mere fleksible regler 
om jobrettet uddannelse. Der kommer også en ny pulje til opkvalificeringsjobs. 
Derudover synes jeg også, det er vigtigt at huske på, hvad der ikke er med i 
aftalen. 
Det gælder først og fremmest kravet om, at ledige skulle være forpligtet til at 
tage job i alle dele af landet og inden for snart sagt alle fagområder. De krav var 
kort og godt langt ude på overdrevet. Derfor kom de heller ikke med i aftalen. 

Nu nærmer vi os overenskomstforhandlingerne, og derfor er der pause i treparten. 
I maj 2017 bliver der trepartsforhandlinger om hele voksen- og efteruddannel-
sessystemet. Her har vi også stærke holdninger, og der er ingen tvivl om, at det 
også bliver hårde forhandlinger, men det kender vi alt til, og vi kan håndtere det.

***

Fagbevægelsens struktur (LO-FTF)
Siden vores kongres i 2012 har der været drøftelser om tættere samarbejde mel-
lem hovedorganisationerne LO og FTF og også mellem forskellige forbund. 

Lad mig starte med LO og FTF.

I Metal er vi er for et tættere samarbejde mellem LO og FTF. Meget gerne en 
decideret fusion.  

Der er mange interesser og organisationer, der kæmper om dagsordenen i 
 medierne, over for politikerne og embedsmænd. 

Et stærkt forsvar for Den Danske Model og overordnede lønmodtagersynspunk-
ter står nu engang stærkest med en fælles lønmodtagerstemme. 
Samtidig vil vi kunne undgå en masse dobbeltarbejde, vi vil kunne bruge ressour-
cerne mere effektivt, vi vil kunne løfte kvaliteten af vores arbejde – og så vil vi 
kunne gøre det billigere. 

Enkelte er bekymrede for, om én stærk hovedorganisation vil betyde mindre 
indflydelse til de enkelte forbund. Her er mit svar et klart nej. 

Selvfølgelig skal vi i de enkelte forbund stadig kunne markere vores synspunkter 
og have vores professionelle kontakt med de relevante politikere, medier og så 
videre. Præcis som vi har det i dag. 

Den største risiko for at tabe indflydelse løber vi faktisk, hvis vi ikke sørger for en 
stærk og fælles lønmodtagerstemme. 
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Og så er der spørgsmålet om et tættere samarbejde mellem forskellige forbund. 
I Metal har vi i kongresperioden haft et ønske om at arbejde tættere sammen 
med andre fagforeninger. Her taler vi også gerne fusion, hvor det giver mening. 

Vi har derfor haft rigtig gode drøftelser med Fødevareforbundet NNF. 
I dag har vi jo slået pjalterne sammen ude i vores nye hus, og det er jeg rigtig 
glad for. 

Når jeg synes, at det giver mening med et tættere samarbejde mellem NNF og 
Metal, så er der flere gode grunde til det. 

For det første er der tale om to forbund med stærke og stolte faglige traditioner. 
NNF´s medlemmer er på mange områder som Metals med et stærkt fokus på 
deres fag og overenskomster. 

Jeg tror, at vi i et tættere samarbejde vil kun stå stærkere både lokalt, men  
også nationalt. Til gavn for slagteren og konditoren såvel som for smeden og 
IT-supporteren. 

NNF holder kongres i slutningen af denne måned. Jeg ved godt, at NNF ikke 
beslutter at gå videre ind i en fusion med os i Metal. 

Men, NNF skal vide, at vi sætter pris på vores daglige samarbejde i det nye hus, 
og at vi stadig er åbne for, at vi arbejder endnu tættere sammen i fremtiden. 

*

AFSLUTNING 
Jeg har nu talt i en lille time. Og som mine dygtige forgængere kan jeg tale i 
lang tid endnu. Det ved I. 

Men stik imod traditionen er jeg ved at nærme mig afslutningen på min beret-
ning. Og jeg vil gerne slutte i samme positive ånd, som jeg begyndte.  

For i dag har jeg talt, om de visioner, som vi skal arbejde med i den kongresperi-
ode, vi nu tager hul på.
Og jeg har talt om de mål, vi har arbejdet med i den kongresperiode, der er gået.
Men uanset om jeg har skuet fremad eller bagud, så har mit fokus været på, at 
medlemmernes dag i morgen skal blive en lille smule bedre end i dag. 
Og det skal vi lykkes med!

Jeg ved, at tingene ikke kommer af sig selv.
Overenskomsterne kom jo ikke bare dumpende ned fra himlen. Dem har vi til-
kæmpet os skridt for skridt. Bogstaveligt talt.
For dem har vi nået ved, at der var nogle, der turde gå fra fabriksport til fabriks-
port og fortælle om, hvordan vi opnår mere sammen end hver for sig. 

Vi står på skuldrene af mange foregangskvinder og –mænd. De banede vejen for 
et bedre samfund. 



28   DANSK METAL KONGRES 2016    FORBUNDSFORMAND CLAUS JENSENS MUNDTLIGE BERETNING

Et samfund, hvor et stærkt erhvervsliv og gode løn- og arbejdsvilkår ikke er 
 hinandens modsætninger, men hinandens forudsætninger. 

Medlemmerne af Dansk Metal udgør et af Danmarks stærkeste fællesskaber. 
Medlemmerne er stolte over det, de kan og af deres arbejde. 
Jeg har besøgt mere end 100 virksomheder i kongresperioden og på hver eneste 
har vores Metal-kolleger stolt vist deres virksomhed, deres fag – ja, deres iden-
titet frem. 

Og sådan er det allevegne. 
Og ja, på enhver arbejdsplads er altid noget, der kan gøres bedre. Og der er som 
regel også mindst én chef, der er lidt småtosset. Men stoltheden kommer vi ikke 
uden om – hos hver eneste medlem. 

Vi er et forbund af medlemmer, der vil frem i verden. Men vi er ikke et forbund 
af medlemmer, der har nok i sig selv. Vi vil hjælpe hinanden fremad. I et stærkt 
fællesskab.

Det fællesskab kommer ikke af sig selv. 

Derfor skal vi være, hvor medlemmerne er hver eneste dag: 
   på erhvervsskolerne
   på erhvervsakademierne
   i kantinerne på de store industri- og it-virksomheder
   i bilen hos mekanikeren eller elevatormontøren.

Vi skal være alle de steder og mange flere. Vi skal fortælle, hvorfor man skal være 
med lige netop hos os. Hvad vi kan gøre for medlemmerne – og hvad medlem-
merne kan gøre sammen.

*

Dansk Metal er en del af en af de bedste historier, der kan fortælles om Danmark: 

Vi er jo nemlig en del af historien om, hvordan helt almindelige mennesker med 
ualmindeligt store ambitioner står sammen. 
Om hvordan vi med fælles løsninger og faglig stolthed hver dag er med til at 
skabe et Danmark, hvor der er job, hvor der er muligheder, og hvor der er frem-
gang. 

Hvor det gode liv tilhører de mange og ikke bare de få. 

Det er fortællingen om vores forbund. 
Det er fortællingen om stærke medlemmer. 
Det er fortællingen om Dansk Metal.
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