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TIL LÆSERNE
Til vores interesserede 
 medlemmer har forbundet 
samlet alle de forslag fra 
 afdelinger og hovedbestyrelse, 
der kommer til behandling på 
kongressen .
Forslagene er samlet i 2 
hæfter, der kan rekvireres på 
Metals  afdelingskontorer .
En gennemgang af dette   
materiale vil give hvert 
medlem en god mulighed 
for at vurdere de problemer,  
kongressen skal tage stilling 
til og de forslag, der danner 
udgangspunkt for kongres-
sens beslutninger vedrørende 
forbundets fremtidige virk-
somhed .
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KONGRESSENS  
DAGSORDEN
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 1.  Kongressen vælger 4 dirigenter og 4 sekretærer . Hvert møde ledes af en 
dirigent med bistand af en kongressekretær . Dirigenterne aftaler indbyrdes 
ledelsen af møderne . Ønsker den fungerende dirigent at udtale sig under en 
sagsbehandling, overdrager han midlertidigt ledelsen af mødet til en af de 
andre dirigenter .

 2.  Delegerede, der ønsker ordet, må begære dette skriftligt over for dirigenter-
ne via kongressekretærerne med angivelse af navn og afdeling (evt . hoved-
bestyrelsen) .

 3.  Ingen kan få ordet mere end to gange til samme punkt eller sag, og taletiden  
begrænses til én gang á 10 minutter og én gang á 5 minutter . Fra denne 
bestemmelse er alene undtaget ordføreren for hovedforslag og ordføreren 
for hovedbestyrelsen .

 4.  Hovedforslag og ændringsforslag, der fremsættes under debatten, skal indle-
veres skriftligt til dirigenterne underskrevet af forslagsstilleren og med navnet 
på den afdeling, vedkommende repræsenterer . Ændringsforslag vedrørende 
hovedbestyrelsens forslag til resolution skal være indgivet til dirigenterne på 
2 . dagen (søndag) inden debattens afslutning, dog senest kl . 13 .00 .

 5.  Den fungerende dirigent søger så vidt muligt for at tilendebringe behand-
lingen af en foreliggende sag inden for det møde, hvori sagens behandling 
er påbegyndt . Dirigenten kan derfor stille forslag om debattens afslutning 
og om yderligere begrænsning af taletiden i den foreliggende sag . Sådanne 
forslag, som straks sættes under afstemning, kan også stilles af delegerede, 
som ikke har deltaget i debatten .

 6.  Hovedforslag og ændringsforslag kan ikke indgives efter, at afslutning af debat-
ten er vedtaget, med mindre kongressen vedtager at åbne debatten på ny .

 7.  Ved afstemning om hovedforslag og hertil fremsatte ændringsforslag stem-
mes der først om ændringsforslagene .

KONGRESSENS  
FORRETNINGSORDEN
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 8.  Ved alle afstemninger gælder stemmeflerhed . Hvis dirigenterne er i tvivl om 
afstemningsresultatet, forestår de af kongressen valgte stemmeudvalgsmed-
lemmer optælling ved de borde, de har fået tildelt . Mindst 25 delegerede 
eller dirigenterne kan stille forslag om skriftlig afstemning eller afstemning 
ved navneopråb .

 9.  Indstilling til forretningsudvalg foretages i regionerne jf . lovenes § 11 . Regio-
nernes indstilling til valg af forretningsudvalg kan efterfølgende ikke gøres til 
genstand for debat eller anbefalinger på kongressen .

 10.   Der føres elektronisk protokol over kongressens forhandlinger . Protokollen 
skal gengive diskussionsemnerne og de vedtagne beslutninger . 

 11.  Kongressens møder fastsættes således: Kl . 09 .00 – 12 .00 og kl . 13 .00 – 
18 .00 . Møderne begynder til de fastsatte tidspunkter uanset de mødtes antal . 
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Metal Roskilde
LB. 1
Dansk Metal skal arbejde for at virksomhederne tager flere lærlinge, bl .a . ved at 
indføre et højere AUB bidrag, som gør det billigere at have en lærling gennem 
større refusion .

Metal Hovedstaden
LB. 2
Dansk Metal skal arbejde for at virksomhederne tager flere lærlinge, bl .a . ved at 
indføre et højere AUB bidrag, som gør det billigere at have en lærling gennem 
større refusion .

Metal Horsens
LB. 3
Overenskomst
Forbundet skal tilsikre at alle medlemmer har et overenskomstgrundlad der som 
minumum giver de basale rettigheder .

Metal Horsens
LB. 4
Industriens Overenskomst ligger til grund for disse minumums rettigheder .

Metal Horsens
LB. 5
Politiske tiltag:
Forbundet sal prioritere følgende områder højt: dagpenge, uddannelse og 
 overenskomst .

FORSLAG TIL  
RESOLUTION OG  
HANDLINGSPLANER 
2016
A.  RESOLUTION
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Metal Roskilde
LB. 6
Politiske tiltag:
Der skal arbejdes på, at arbejdsmarkedsppensionsselskaber bruger sociale 
klausuler ved investeringer i renovering og nybygninger i Danmark, samt sikre 
opfælgning på at aftalerne overholdes .

Metal Roskilde
LB. 7
Dansk Metal skal arbejde for at sikre det danske arbejdsmarked mod social 
 dumping ved at inføre kædeansvar som værn .

Metal Hovedstaden
LB. 8
I forbindelse med den fortsatte indsats for, at udenlandske arbejdstagere i Danmark 
følger danske løn og arbejdsforhold, vil Dadnsk metal øge indsatsen for at få 
organiseret de udenlandske kollegaer ved at sikre muligheden for, at indmeldelse 
i forbundet kan foregå på andet end dansk, og ikke nødvendigvis kræver cpr .nr .

Metal Roskilde
LB. 9
Dansk Metal vil oprette et rejseteam af specialister, der kan hjælpe i lokalafdelin-
ger ved større anlægsarbejder,hvor organiseringsindsatsen af udenlandskarbejds-
kræft kræver det .

Dette for at sikre, at den nødvendige sprogmæssige kapacitet og erfaring kan 
hentes ind i afdelingerne efter behov .

Metal Hovedstaden
LB. 10
Der skal arbejdes på, at arbejdsmarkedspensionselskaber bruger sociale klausuler 
ved investeringer i renovering og nybygninger i Danmark samt sikre opfølgning 
på, at aftalerne overholdes . 

Metal Hovedstaden
LB. 11
Dansk Metal skal arbejde for at sikre det danske arbejdsmarked mod social 
 dumping ved at inføre kædeansvar som værn .

Metal Horsens
LB. 12
Metal skal løbende arbejde på at finde naturlige samarbejdspartnere for en fusion 
bland uddannelses og arbejdsrelaterede forbund .

B.  FAGLIG INDSATS 

C.  ORGANISATIONEN 
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Metal Horsens
LB. 13
Afdelinger:
Den fortsatte udvikling af den interne struktur i forbundet mod færre og større 
afdelinger skal ske i respekt for afdelingernes suverænitet og i en erkendelse af  
at det er afdelingernes forbund . 

Metal Horsens
LB. 14
En fortsat udvikling med større og færre afdelinger kræver en grundig analyse  
af fordele og ulemper . 

Metal Roskilde
LB. 15
Dansk Metal vil i den kommende kongresperiode arbejde for at op prioriterer ar-
bejdet med arbejdsmiljøet, og ansætte flere arbejdsmiljø konsulenter i Forbundet, 
til at uddanne og hjælpe AMR i virksomhederne med at forbedre arbejdsmiljøet 
lokalt .
 
Metal Nordvestsjælland
LB. 16
Forbundet er afdelingernes og medlemmernes forbund, ikke omvendt
Det er klart at vi skal vælge og ansætte de bedste, men vi skal også sikre os at 
medlemmerne har indflydelse og at vi er en bevægelse .

Vi er ikke en forretning og vi vil ikke være det .

Vi er derfor modstandere af de nye opståede, dårlige vaner om at ansætte 
akade mikere på stillinger som ellers tidligere har været besat af dygtige medlem-
mer der kommer fra fabriksgulvet . Vi skal ikke professionaliseres, men fastholde 
at vi er en bevægelse, og at vi vælger vores repræsentanter selv, og blandt vores 
egne .

Dette gælder både forbund og a-kasse . Der er mange gode folk i medlems-
skaren, og akademikerne skal tjene os, og ikke omvendt .

Metal Roskilde
LB. 17
Forbundet er afdelingernes og medlemmernes forbund, ikke omvendt.
Det er klart at vi skal vælge og ansætte de bedste, men vi skal også sikre os at 
medlemmerne har indflydelse og at vi er en bevægelse .

Vi er ikke en forretning og vi vil ikke være det .

Vi er derfor modstandere af de nye opståede, dårlige vaner om at ansætte aka-
demikere på stillinger som ellers tidligere har været besat af dygtige medlemmer 
der kommer fra fabriksgulvet . Vi skal ikke professionaliseres, men fastholde at 
vi er en bevægelse, og at vi vælger vores repræsentanter selv, og blandt vores 
egne .
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Dette gælder både forbund og a-kasse . Der er mange gode folk i medlems-
skaren, og akademikerne skal tjene os, og ikke omvendt .

Metal Hovedstaden
LB. 18
Der er fortsat alt for mange arbejdsulykker samt nedslidningsskader blandt alle 
Dansk Metals medlemmer til stor skade for medlemmerne samt det danske 
samfund .

Dansk Metal vil derfor i den kommende kongresperiode arbejde for at opprio-
ritere arbejdet med arbejdsmiljøet og ansætte flere arbejdsmiljøkonsulenter i 
Forbundet til at uddanne og hjælpe AMR i virksomhederne med at forbedre 
arbejdsmiljøet lokalt .

Metal Roskilde
LB. 19
Dansk Metal arbejder på at Skat kan få adgang til private boliger hvor der udføres 
arbejde af en virksomhed, for at føre kontrol med denne .

Metal Hovedstaden
LB. 20
Dansk Metal arbejder på at Skat kan få adgang til private boliger hvor der udføres 
arbejde af en virksomhed, for at føre kontrol med denne . 

Metal Hovedstaden
LB. 21
Beskyttelse af persondata:
Der skal arbejdes for en større beskyttelse af medlemmernes persondata . Med 
den øgede brug af registrering via sociale medier, GPS systemer m .v ., har virk-
somheder via Big data muligheden for at kortlægge den enkeltes private færden . 
Derfor er der behov for, at lovgivning og aftaler på disse områder skærpes .

Metal Horsens
LB. 22
Uddannelse:
Forbundet skal sikre at vort uddannelsesområde kommer til kendskab blandt de 
uddannelsessøgende . 

D.  FREMTIDENS BESKÆFTIGELSE 

E.  UDDANNELSE 
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Metal Horsens
LB. 23
Forbundet skal arbejde på at sikre erhvervsskolerne den nødvendige økonomi . 
Således uddannelserne og efteruddannelserne får et indhold der modsvare de 
krav og forventninger der stilles af medlemmer og virksomheder .

Metal Roskilde
LB. 24
Dansk Metal skal arbejde for at udvikle en 4 årig uddannelse på ventilations-
området, som indeholder en 2 årig montør uddannelse, efterfulgt af en 2 årig  
del med service og energioptimering .

Metal Hovedstaden
LB. 25
Dansk Metal skal arbejde for at udvikle en 4 årig uddannelse på ventilations-
området, som indeholder en 2 årig montør uddannelse, efterfulgt af en 2 årig  
del med service og energioptimering .

Metal Odense
LB. 26
Uddannelses- og efteruddannelsesområdet:
Erhvervsskolerne
Dansk metal vil arbejde for, at fastholde og udbygge kvaliteten og niveauet i 
erhvervsuddannelserne således, at de der gennemfører en metaluddannelse 
står fagligt stærkt rustet til fremtidens jobs, hvad enten det gælder de krævende 
udfordringer i den teknologiske udvikling, eller i form af nødvendig fleksibilitet og 
omstillingsparathed . 

Metal Odense
LB. 27
Dansk Metal vil fortsat arbejde politisk på, at erhvervsskolerne tilføres midler til ny 
teknologi således, at maskiner, værktøj og udstyr bliver tidssvarende . Endvidere 
vil Metal tilskynde erhvervsskolerne til, at sikre at lærernes efteruddannelse priori-
teres højt på erhvervsskolernes budgetter . 
Elevernes viden om og integrering af arbejdsmiljø, energi- og miljørigtig adfærd 
bør også være en del af både undervisningen og skolernes daglige gøren og 
laden . 

Metal Odense
LB. 28
LUU & Skuemestre
Dansk Metal anerkender vigtigheden af den ihærdige indsats blandt de mange 
dygtige skuemestre og medlemmer af de lokale uddannelsesvalg og deres store 
engagement i arbejdet med at få indflydelse og være synlige i uddannelserne på 
de tekniske skoler . 
Metal vil ihærdigt styrke indsatsen for, at nye, såvel som erfarne skuemestre får 
branche rettede tilbud om introduktionskurser, erfaringsudveksling og efter-
uddannelse i det at skue til svendeprøver, således at de i praksis fortsat medvirker 
til at sikre den nationale standart på uddannelser og svendeprøver .
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Metal Odense
LB. 29
Dansk Metal vil arbejde for, at skabe bedre rammer for de lokale uddannelses-
udvalgsarbejde på skolerne bl .a . ved væsentligt at styrke muligheden for intro-
duktionskurser og efteruddannelse til medlemmer af de Lokale Uddannelses 
Udvalg . 
Metal Odense
LB. 30
Metal vil i denne kongresperiode også afsætte de nødvendige økonomiske og 
uddannelsesmæssige ressourcer til et generelt løft af efteruddannelse og intro-
duktionskurser for skuemestre og LUU medlemmer og derved medvirke til at vo-
res medlemmer fortsat kan fremstå som dygtige ambassadører for Dansk Metal .

Metal Odense
LB. 31
Praktikpladser
Trods den store efterspørgsel på faglært arbejdskraft ser det ikke ud til at virk-
somhederne har øget indtaget af lærlinge væsentligt og derfor bør Dansk metal 
have nøje fokus på praktikpladssituationen og arbejde på at tilskynde virksomhe-
derne til at tage flere lærlinge, samtidigt bør vi arbejde politisk på at der skrues 
på de økonomiske håndtag således, at virksomheder der tager lærlinge, kom-
penseres økonomisk og at de virksomheder der ikke deltager i ansvaret med at 
uddanne elever får pålagt at bidrage med en større økonomisk del til AUB . 

Metal Odense
LB. 32
Efteruddannelse
Dansk Metalvil skærpe indsatsen yderligere for at synliggøre og lette adgangen til 
efteruddannelse . Vi vil samtidigt arbejde på at tilskynde medlemmer og virksom-
heder til at lave systematisk efteruddannelsesplanlægning .

Metal Odense
LB. 33
Dansk Metal vil fortsat have fokus på at der udvikles nye værktøjer som tilbydes 
alle medlemmer således, at de får en lettere adgang til efteruddannelse og en 
øget adgang til kvalificeret vejledning og hjælp i forbindelse med planlægning og 
tilmelding til efteruddannelse .
Endvidere bør alle uddannelsesfonde som f .eks . IKUF udvikle og efterfølgende 
tilbyde væsentlig større fleksibilitet og samarbejde i forhold til at lette de admi-
nistrative byrder for medarbejdere specielt i de tilfælde hvor virksomhederne 
tilbyder at påtage sig en del af det administrative arbejde ved medarbejdernes 
selvvalgte uddannelse . 

Metal Odense
LB. 34
Dansk Metal og UG (de faglige udvalg) vil arbejde på at skabe og tilbyde flere 
strukturerede efteruddannelsesforløb med mulighed for at afslutte forløbene 
med et supplerende uddannelsesbevis og samtidig også øge mulighederne for 
efteruddannelse der retter sig mod de korte videregående uddannelser .
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Metal Horsens
LB. 35
Dagpenge:
Dagpengeområdet er et vigtigt element i Den Danske Model . Derfor skal for-
bundet arbejde for en dagpengelovgivning der sikrer medlemmerne en rimelig 
økonomisk dækning i tilfælde af ledighed . Også en sikkerhed mod at miste 
dagpengeretten ved langtidsledighed er vigtig . Et retfærdigt dagpengesystem 
er et spørgsmål om tryghed for den ledige med i høj grad også for de der er i 
beskæftigelse . 

Metal Horsens
LB. 36
Forbundet skal arbejde for at alle begrænsninger i lediges ret til efteruddannelse 
fjernes . 

Metal Hovedstaden
LB. 37
Dansk Metal vil i den kommende kongresperiode arbejde for en ny tilbage-
trækningsreform
Folketinget har besluttet at hæve Folkepensions- og efterlønsalderen uden at 
skelne til, om de ældre arbejdere har fysik til at arbejde længere .

Dette er problematisk for mange brancher, og mange ældre kollegaer er slidt 
op før tid og efterlades uden mulighed for selv at skaffe en indtægt, men bliver 
afhængig af sygedagpenge, ledighedsydelser eller værst af alt kontanthjælp . 

Mange, som stadig er omfattet af efterlønsordningen, kommer aldrig på ordnin-
gen, da de bliver syge, inden de kan få et efterlønsbevis .

Dette er uværdigt for mennesker, som har slidt og slæbt hele livet og gerne vil 
arbejde, men ikke har mulighed for det på grund af nedslidning før den tid, som 
politikerne har planlagt .

Der er derfor brug for en ny tilbagetrækningsreform, som skal gælde nedslid-
te ældre medarbejdere over 50 år, som har haft hårdt fysisk og psykisk arbejde 
gennem hele arbejdslivet . Vi forestiller os, at tilbagetrækning sker efter et point-
system, hvor hver enkelt branche udstyres med et antal point til både fysisk og 
psykisk og skal være baseret på grundig forskning .

Tilbagetrækningen skal være en ret, når pointene er optjent, men der må gerne 
arbejdes videre, hvilket mange gerne vil, hvis de har kræfterne til det . 

Brancher med højere/lange uddannelser, hvor folk først begynder at arbejde sent 
i arbejdslivet, vil ganske naturligt opnå en senere tilbagetrækningsalder .

F.  ARBEJDSMARKED
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Eksempel 1
En automekaniker, der har arbejdet alle sine år i autobranchen, er for de flestes 
vedkommende slidt op i skuldre, ryg og knæ, når de når en alder af ca . 55 år .

Tilbagetrækning skal kunne ske før tid, når egen læge finder belæg for det, og 
der er lægelige diagnoser som slidgigt og andre lidelser i bevægeapparatet til 
stede . Egen læge er den person som kender personerne og arbejdslivet for den 
enkelte bedst, eller det kan suppleres med en udtalelse fra Arbejdsmedicinsk 
Klinik .

Der skal ydes en førtidspension til alle, hvis erhvervsevnen er under 6 timers reelt 
arbejde om ugen .

Det bør være muligt for en nedslidt arbejder sammen med sin arbejdsgiver at 
kunne aftale sig til en kortere ugentlig arbejdstid som fleksjobordningen, uden 
at skulle igennem den kommunale trædemølle og endeløse arbejdsprøvninger, 
hvor den enkelte må opgive tilhørsforholdet til arbejdsgiver og til sidst ender 
uden arbejde på ledighedsydelse . 

Beløbet, som en nedslidt på tilbagetrækningsordning skal have, skal udgøre 
samme beløb som dagpengene pr . time, og der må ikke ske modregning for de 
timer, som den enkelte kan arbejde, da der så ikke er nogen grund til at arbejde . 

Man kunne udfase efterlønsordningen yderligere ved en retfærdig tilbagetræk-
ningsreform og lade alle på arbejdsmarkedet betale tilbagetrækningsbidrag, 
hvilket måske i sigt kan finansiere hele ordningen . 

Metal Roskilde
LB. 38
En del alvorlige arbejdsulykker skyldes svigtende maskinsikkerhed, som både kan 
skyldes fejl og mangler i konstruktionen, ved montagen og i forbindelse med 
service og vedligehold .

Det er også den væsentligste grund til, at der ved nogle typer maskiner stilles 
krav om særlig uddannelse til montører og servicefolk .

Desværre er der et ønske i Danmark og i det øvrige EU om at fjerne disse krav 
under dække af indsatsen for at fjerne administrative byrder for virksomhederne 
og for at styrke deres konkurrenceevne . Derfor er der behov for en styrket ind-
sats for at fastholde og udvide kravet om uddannelse ved arbejde med de farlige 
maskiner .  

G.  ARBEJDSMILJØ
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Metal Roskilde
LB. 39
Dansk Metal vil derfor i den kommende kongresperiode arbejde for at der indfø-
res krav om særlige faglærte  uddannelser ved montage, service og reparation af 
farlige maskiner, såsom elevatorer, autolifte og mobile køleanlæg . Der er fortsat 
alt for mange arbejdsulykker samt nedslidningsskader blandt alle Dansk Metals 
medlemmer, til stor skade for medlemmerne samt det Danske Samfund . 

Metal Roskilde
LB. 40
Dansk metal skal arbejde for at der tilføres flere faste ressourcer til Arbejdstilsy-
net, så påbud med frist og straks påbud kontrolleres . Ligeledes skal der afsættes 
flere ressourcer til, at Arbejdstilsynet kontrollerer skiftende midlertidige arbejds-
steder, herunder bygherrens pligter . 

Metal Roskilde
LB. 41
Dansk Metal arbejder for at der skal indføres tilsyn med at virksomheder der 
arbejder i Danmark har den lovpligtige arbejdsskadeforsikring og deres ansatte er 
omfattet af denne . 

Metal Roskilde
LB. 42
Dansk Metal skal arbejde for, at arbejdsmiljøorganisationen styrkes i virksomhe-
derne, så virksomheder med 5 ansatte skal vælge arbejdsmiljørepræsentant mod 
10 i dag, og arbejdsmiljørepræsentanter eller medarbejderrepræsentanter skal 
underskrive tilbagemeldinger på påbud fra Arbejdstilsynet . 

Metal Roskilde
LB. 43
For at mindske de ergonomiske belastninger i Industrien arbejder Dansk Metal på 
at der oprettes en hjemmeside med gode tekniske hjælpemidler for Industrien 
som f .eks . byg- og anlæg har . Eventuelt en udvidelse af I-BAR . 

Metal Roskilde
LB. 44
Dansk metal skal arbejde for en forståelse om, at stress er et fælles problem på 
arbejdspladsen og ikke et individuelt problem . 

Arbejdsmarked er præget af højere krav om f .eks . registreringer, kontrol, resultat-
kontrakter og IT problemer . 

Metal Roskilde
LB. 45
Det skal indskærpes at arbejdsgiveren har en forpligtelse til at forebygge stress 
blandt medarbejderne, med et sikkert og sundt arbejdsmiljø . 



FORSLAG TIL RESOLUTION OG HANDLINGSPLANER    KONGRES 2016 DANSK METAL   19

Metal Roskilde
LB. 46
Dansk Metal uddanner tillidsfolk og arbejdsmiljørepræsentanter i forebyggelse, 
via forbundets G-kurser . 

Metal Hovedstaden
LB. 47
En del alvorlige arbejdsulykker skyldes svigtende maskinsikkerhed, som både kan 
skyldes fejl og mangler i konstruktionen, ved montagen og i forbindelse med 
service og vedligehold . Det er også den væsentligste grund til, at der ved nogle 
typer maskiner stilles krav om særlig uddannelse til montører og servicefolk . 

Metal Hovedstaden
LB. 48
Desværre er der et ønske i Danmark og i det øvrige EU om at fjerne disse krav 
under dække af indsatsen for at fjerne administrative byrder for virksomhederne 
og for at styrke deres konkurrenceevne . Derfor er der behov for en styrket ind-
sats for at fastholde og udvide kravet om uddannelse ved arbejde med de farlige 
maskiner .  

Metal Hovedstaden
LB. 49
Dansk Metal vil derfor i den kommende kongresperiode arbejde for at der ind-
føres krav om særlige faglærte uddannelser ved montage, service og reparation 
af farlige maskiner, såsom elevatorer, autolifte og mobile køleanlæg .

Metal Hovedstaden
LB. 50
Dansk Metal arbejder for, at der skal føres tilsyn med, at virksomheder der ar-
bejder i Danmark har den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, og deres ansatte er 
omfattet af denne . 

Metal Hovedstaden
LB. 51
For at mindske de ergonomiske belastninger i Industrien arbejder Dansk Metal på 
at der oprettes en hjemmeside med gode tekniske hjælpemidler for Industrien 
som f .eks . byg- og anlæg har . Eventuelt en udvidelse af I-BAR –  
www .bygergo .dk-Haandbogen .info .

Metal Hovedstaden
LB. 52
Dansk Metal skal arbejde for, at arbejdsmiljøorganisationen styrkes i virksomhe-
derne, så virksomheder med 5 ansatte skal vælge arbejdsmiljørepræsentant mod 
10 i dag, og arbejdsmiljørepræsentanter eller medarbejderrepræsentanter skal 
underskrive tilbagemeldinger på påbud fra Arbejdstilsynet . 
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Metal Hovedstaden
LB. 53
Dansk metal skal arbejde for en forståelse om, at stress er et fælles problem på 
arbejdspladsen og ikke et individuelt problem . 

Arbejdsmarked er præget af højere krav om f .eks . registreringer, kontrol, resultat-
kontrakter og IT problemer .

Metal Hovedstaden
LB. 54
Det skal indskærpes at arbejdsgiveren har en forpligtelse til at forebygge stress 
blandt medarbejderne, med et sikkert og sundt arbejdsmiljø .

Metal Hovedstaden
LB. 55
Dansk Metal uddanner tillidsfolk og arbejdsmiljørepræsentanter i forebyggelse, 
via forbundets G-kurser . 

Metal Hovedstaden
LB. 56
or Dansk Metal er det afgørende, at der i forbindelse med internationale investe-
ringer og handelsaftaler også sker sikring af arbejdstagerrettigheder .

I det omfang der indgås handelsaftaler, frihandelsaftaler eller lignende, som 
omfatter Danmark – som den aftale der lige nu forhandles mellem EU og USA 
under navnet TTIP – er det afgørende at: For Dansk Metal er det afgørende, 
at der i forbindelse med internationale investerings- og handelsaftaler er klare 
henvisninger til ILO´s kernekonventioner med præcise henvisninger til arbejdsta-
gerrettigheder, herunder ret til organisering og til at føre kollektive forhandlinger . 

H.  INTERNATIONALT 
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