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KONGRESPERIODEN – ET OVERBLIK

I kongresperioden har vi set stor fremgang i produktiviteten, hvilket har skabt 
fremgang i industribeskæftigelsen og vækst i især industrieksporten. Det har givet 
luft til forbedringer i overenskomsterne. Det beviser samtidig værdien af Den 
Danske Model. 
Dansk Metal skal arbejde fagligt og politisk. Fagligt med overenskomsterne og 
samarbejde med arbejdsgiverne. Politisk med blandt andet uddannelses-, erhvervs-, 
arbejdsmiljø- og arbejdsmarkedspolitik. Men ingen af delene står alene. 
Også internationalt har Metal opgaver. Den stigende globalisering viser tydeligt, 
hvor vigtigt det er, at Danmark samarbejder med andre lande. Danmark kan ikke 
løse udfordringerne med arbejdsløshed eller stigende ulighed i verden ved, at 
Danmark går national enegang. I stedet må man samarbejde med andre lande. 
Også fagbevægelsen skal arbejde internationalt for at sikre forbedringer til gavn 
for almindelige lønmodtagere. 

FUSION MED NNF

I 2014 begyndte forbundet drøftelser med Næring- og Nydelsesforbundet med 
henblik på et tættere samarbejde. På baggrund af en række analyser og fælles 
drøftelser besluttede NNF sig for at udskyde en endelige stillingtagen til tættere 
samarbejde til deres kongres 2016. 
Det har været og er Metals mål, at NNF og Metal i fællesskab kan nå frem til en 
fælles stærk organisation, der kan tage kampen op mod arbejdsgiverne, være en 
stærk røst over for politikerne og sikre gode løn- og arbejdsvilkår for medlem-
merne.  

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE PÅ DET PRIVATE 
 ARBEJDSMARKED 2014

I februar 2014 blev der indgået forlig om Industriens Overenskomst mellem DI 
og CO-industri med væsentlige forbedringer for industriens lønmodtagere.
Det indebar blandt andet, at indbetalingen til Fritvalgs Lønkontoen blev fordoblet 
fra en til to procent. Dette er penge, som medlemmerne selv vælger, om de vil 
bruge til mere pension eller få udbetalt.
Med forliget kan opsagte medlemmer med fuld løn gå i a-kassen eller fagfor-
eningen og få hjælp til at komme videre. Forhåbentlig hurtigt til et nyt job, men 
hvis det ikke kan lade sig gøre, skal vi hjælpe dem videre med jobsøgning og 
efteruddannelse. 
Medlemmerne blev også sikret ret til 5 ugers uddannelse i opsigelses perioden.
Derudover adresserede forliget også brugen af vikarer. Med overenskomstforny-
elsen sikrer CO-industri gennemsigtighed i vikarernes ansættelsesforhold. Dette 
kan være et nyttigt værktøj for tillidsrepræsentanterne til at bekæmpe social 
dumping.
Der blev samtidig også sikret forbedringer for ligestillingen.
CO-industri har således skaffet en uges ekstra betalt forældreorlov til mor eller 
far – eller rettere sagt til forældrene: For det sikres nemlig, at alle forældrepar får 
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de samme rettigheder – uanset om de er af samme eller hver sit køn. Professor 
Flemming Ibsen fra Aalborg Universitet kaldte ligefrem overenskomstforliget for 
”verdens første regnbue overenskomst”.
Endelig var det vigtigt at benytte overenskomstfornyelsen til at styrke organisa-
tionerne bag den danske model. Det betød, at arbejdsgivernes indbetaling til 
 Industriens Uddannelses- og samarbejdsfond steg med 15 øre i løbet af de 3 år, 
og det betød omkring 7 mio. kr. på bundlinjen til Metal.

I Dansk Metal var der i forretningsudvalg og hovedbestyrelse opbakning til forliget. 
I urafstemningen blev det et overbevisende ja med 83,1 procent af de afgivne 
stemmer, når der ses på hele CO-området. Blandt Metals medlemmer sagde 
hele 90,5 procent ja.
Blandt CO-industris forbund var det kun Blik & Rørs medlemmer som sagde nej 
til aftalen.
Stemmeprocenten var også høj med 42,9 procent samlet set. Blandt Dansk 
Metals medlemmer benyttede 43,8 procent sig af muligheden for at stemme om 
forliget.

DE OFFENTLIGE OVERENSKOMSTFORHANDLINGER 2011

Hovedmålet for forhandlingerne om den offentlige overenskomst i 2013 var 
 generelle lønforbedringer – det var der bred enighed om – især fordi alle for-
ventede, at OK 2013 ville få en smal økonomisk ramme, der vil gøre det svært at 
holde reallønnen. 
Der blev indgået forlig inden for staten, regionerne og kommunerne. 
Kendetegnet for alle tre forlig var, at vi fik fastholdt reguleringsordningen og har 
kunnet afvise arbejdsgivernes krav om forringelser af vilkår for lønforhandlinger, 
arbejdstid og tillidsrepræsentanter.
Lønstigningerne for alle områder var stort set ens på omkring 2 procent over en 
2-årig periode. 
I regionerne og kommunerne fik vi afsat 0,25 procent til decentrale forhandlin-
ger på vores egne aftaler. Nogle af disse midler er blandt andet brugt til en ny 
kommunal kompetencefond. 
Fondens formål er at styrke kommunernes indsats for kompetenceudvikling. Det 
vil øge medarbejdernes muligheder på arbejdsmarkedet, men det vil også sikre 
en bedre kommunal opgaveløsning. Man kan søge op til 25.000 kr. pr. år, og der 
skal være en kommunal medfinansiering på minimum 20 procent af det ansøgte 
beløb. 

ORGANISATION

Ny RIPU-struktur
Produktionens vilkår er fokus for de regionale industripolitiske udvalg, som 
CO-industri og DI har nedsat i fællesskab. 
I kongresperioden er antallet af regionale industripolitiske udvalg reduceret fra  
13 til 8 udvalg, der tilsammen dækker Danmark. Det er sket med virkning fra  
1. marts 2015. 
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Formålet med udvalgene er at sætte industrien på dagsorden i de enkelte om-
råder. Det kan fx handle om industriens rammevilkår, om praktikpladser og om 
tiltrækning af unge til industriens uddannelser.
Det har man mange steder gjort med god succes, men der er dog nogen forskel 
på aktivitetsniveauet i de enkelte udvalg. Dette var baggrund for, at CO-industri 
og DI besluttede at sammenlægge en række af udvalgene, så de kunne blive 
mere kraftfulde og få den styrke, der var behov for. 

LO-kongres 2015
I efteråret 2015 blev der afholdt LO-kongres.
Der blev truffet en række gode beslutninger for vores fælles arbejde i de kom-
mende år. Ikke mindst prøver LO at tilnærme sig FTF gennem et tættere samar-
bejde på det uddannelsespolitiske område. 
Målet er en fusion mellem LO og FTF, som kan sikre fagbevægelsen en mere 
slagkraftig stemme over for politikere, arbejdsgivere og andre interessenter.
Samtidig fik LO en ny politisk ledelse med Lizette Risgaard i spidsen og ikke 
mindst Dansk Metals Morten Skov Christiansen som ny næstformand. 

ØKONOMI OG ARBEJDSLØSHED

Udviklingen i dansk økonomi
Dansk økonomi har fortsat ikke rejst sig fuldstændigt oven på den store globale 
nedtur i 2008 og 2009. Vækstraterne er på intet tidspunkt nået over 2 pct.

Efter reale vækstrater på omkring 1,5 pct. i 2010 og 2011 var både 2012 og 2013 
præget af svagt negative vækstrater. I 2014 og 2015 vendte væksten tilbage med 
en beskeden stigning på 1,3 pct. og 1,2 pct. I skrivende stund er forventningen, at 
resultatet for 2016 bliver i samme omegn.
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FIGUR 1.1  ÅRLIG REALVÆKST I BNP I FORHOLD TIL ÅRET FØR (I PCT.)

Kilde: Danmarks Statistik 
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Der er mange forklaringer på den lave vækst. I perioden fra 2011 til 2014 lå privat-
forbruget stort set fladt. Herefter er der sket en vis genopretning, men tempoet er 
fortsat ikke højt. Der er dog forhåbninger om, at privatforbruget kan få yderligere  
luft under vingerne i 2016. Den svage udvikling i privatforbruget må tilskrives, at 
husholdningerne holder på pengene på grund af høj gæld, usikkerhed og for 
at polstre sig mod fremtidige kriser. En privatøkonomisk rationel handling, men 
 samfundsøkonomisk uhensigtsmæssig, da det sætter en bremse på væksten.

Investeringerne er steget pænt siden bunden i 2009, men der er fortsat lang vej, 
før vi når niveauet fra 2008. Traditionelt følges investeringerne med kapacitets-
udnyttelsen. I øjeblikket er der ledig kapacitet, og det varer derfor nok noget tid, 
før der for alvor igen kommer gang i investeringshjulene. Det er dog opfattelsen, 
at der ikke er tale om en investeringskrise, men snarere mangel på efterspørgsel. 
Det gælder både nationalt og internationalt.
Eksporten har således udviklet sig ganske langsomt i perioden fra 2011 til 2013. 
Herefter så vi pæne vækstrater i 2014, men i 2015 har geopolitisk uro igen sat en 
prop i flasken, og eksporten er begyndt at dykke.

På trods af den sløje vækst, har beskæftigelsen udviklet sig positivt, og ledig-
heden er faldet.

Bruttoledigheden steg frem til 2010, hvorefter den støt og roligt er faldet fra 
162.000 i 2010 til 123.880 i 2015. Alt tyder på, at udviklingen er fortsat ind i 2016.
Den globale økonomiske krise kostede mange arbejdspladser. Fra andet kvar-
tal 2008 til lavpunktet – første kvartal 2013 – oplevede Danmark en nedgang i 
antallet af fuldtidsbeskæftigede på 195.000.
Inden for industrien blev der ligeledes tabt job under og efter krisen.
Fra industribeskæftigelsen toppede i februar 2008 til den nåede sit lavpunkt i 
november 2013, faldt antallet af lønmodtagere med ca. 94.000. Herefter er be-
skæftigelsen fortsat med at stige, og i januar 2016 lå den på 319.482 svarende til 
en stigning på ca. 10.000 lønmodtagere siden bunden.

Industriens udvikling
En række delbrancher har oplevet fremgang i omsætningen i perioden 2012 til 
2015. Størst fremgang i absolutte tal ses i maskinindustrien, men også møbel- og 
anden industri har haft pæn fremgang. Modsat er det gået for kemisk industri og 

TABEL 1.1 BRUTTOLEDIGHED 2012-2015

2012 2013 2014 2014

Bruttoledighed Danmark 161.277 153.110 133.542 123.880

Ledighedspct. Danmark 6,1 5,8 5,0 4,6

Ledighed Metal 5.407 4.059 3.178 3.067

Ledighedspct. Metal 7,4 5,2 4,1 4,1

Kilde: Danmarks Statistik, Dansk Metal 
Anm.:  Ledighedstal og –procenter for Dansk Metal er beregnet som årsgennemsnit  

i de respektive år.
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olieraffinaderier, der har haft tilbagegang i perioden 2012-2015 pga. en lav oliepris. 
Tabellen nedenfor viser udviklingen i omsætningen siden den seneste kongres.

Det er desværre ikke muligt direkte at overføre udviklingen i industriens om-
sætning til opgørelserne over virksomhedernes indtjening. Det skyldes, at sidst-
nævnte opgøres med noget større forsinkelse end omsætningen.

I forhold til den seneste kongresberetning, der dækkede årene 2007 til 2009, er 
der sket en markant forbedring af tallene. Overskuddet før skat er steget med 
næsten 50 pct. i perioden fra 2010 til 2013, og egenkapitalens forrentning har 
svinget mellem 17 og 21 pct. Til sammenligning har den gennemsnitlige obliga-
tionsrente i samme periode svinget mellem 3,5 og 4,8 pct.

TABEL 1.2. INDUSTRIENS OMSÆTNING I LØBENDE PRISER  
(i mia. kr.)

2012 2013 2014 2015

Tekstil- og læderindustri 7,5 7,7 8,3 8,0

Træ- og papirindustri,  
trykkerier

26,8 25,5 26,4 27,4

Kemisk industri og  
olieraffinaderier mv.

85,0 86,3 80,7 73,5

Medicinalindustri 71,7 70,9 75,7 86,3

Plast-, glas- og betonindustri 36,6 37,4 38,5 38,9

Metalindustri 45,4 46,5 49,3 50,5

Elektronikindustri 27,0 26,5 28,1 30,6

Fremst. af elektrisk udstyr 17,6 16,9 17,6 20,0

Maskinindustri 115,5 117,7 126,7 141,2

Transportmiddelindustri 10,1 10,3 9,5 10,4

Møbel og anden industri mv. 47,3 51,7 54,3 59,0

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken OMS6

TABEL 1.3 INDUSTRIENS INDTJENING OG INVESTERINGER, 
2010-2013

2010 2011 2012 2013

Industriens indtjening  
(overskud før skat, mia. kr.)

161.277 153.110 133.542 123.880

Industriens investeringer  
(mia. kr.)

6,1 5,8 5,0 4,6

Egenkapitalens forrentning 
(pct. p.a.)

5.407 4.059 3.178 3.067

Gennemsnitlig obligations-
rente (pct. p.a.)

7,4 5,2 4,1 4,1

Kilde: Danmarks Statistik, REGN3, REGN3A & Nationalbanken
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FINANSLOV 

I indeværende kongresperiode har Dansk Metal arbejdet bredt over det politiske 
spektrum for at få de vigtigste mærkesager med på finansloven. 
Selvom finanslovsforhandlingerne flere gange har været gået i hårdknude, er det 
lykkedes at få flere af de vigtigste mærkesager gennemført. Det gælder blandt 
andet fordoblingen af fagforeningsfradraget fra 3.000 kr. til 6.000 kr., øget fokus 
på det dobbelte uddannelsesløft samt afsætning af midler til nyt og bedre udstyr 
på erhvervsskolerne. 

Forslag til finanslov 2013
Kort før Dansk Metals kongres blev finanslovsforslaget for 2013 fremlagt. Forslaget 
havde stærkt fokus på uddannelse og den øgede indsats for erhvervsskolerne, hvil-
ket Dansk Metal hilste velkommen. Forslaget havde dog også alvorlige mangler.
Efter Dansk Metals vurdering burde finanslovsforslaget have haft større fokus på 
jobskabelse, end tilfældet var, og samtidig burde forslaget have taget særskilt og 
målrettet hånd om de ledige, der på daværende tidspunkt stod til at miste deres 
ret til dagpenge. Yderligere blev behovet for det dobbelte uddannelsesløft ikke 
behandlet i forslaget.

Finansloven for 2013
Med Finansloven for 2013 skærpede regeringen fokus på jobskabelsen, og der-
med blev der rettet op på nogle af manglerne fra finanslovsforslaget. Med finans-
loven fik regeringen og Enhedslisten yderligere taget hånd om de langtidsledige, 
som stod til at miste deres dagpenge, og som ikke fik et akutjob. Dermed blev de 
ledige sikret mulighed for uddannelse og forsørgelse i yderligere et halvt år.

Finanslovsaftalen dannede derudover et godt fundament for drøftelserne om-
kring øget kvalitet på erhvervsuddannelserne. 
Erhvervsuddannelserne skulle gøres mere attraktive, så man kunne skabe et godt 
grundlag for produktion i Danmark. Alternativet var, at virksomhederne flytte-
de produktion ud af landet alene af den grund, at de ikke kunne få de faglærte 
medarbejdere, de havde brug for.
Derudover adresserede finanslovsaftalen nogle af de udfordringer langtidsledige 
stod over for, men der var efter Metals vurdering stadig behov for at gøre dag-
pengesystemet mere attraktivt og fleksibelt. På den baggrund arbejdede Metal 
for en forkortelse af genoptjeningskravet.
Aftalen om finansloven var fuldt finansieret, og Dansk Metal opfordrede derfor 
regeringen til at lempe de offentlige budgetter yderligere – et synspunkt Dansk 
Metal i øvrigt delte med vismændene. 

Forslag til finanslov 2014
Med finanslovsforslaget for 2014 lagde regeringen op til at forstærke indsatsen 
mod social dumping, og derudover blev der afsat én milliard kroner til investerin-
ger i infrastruktur.
Metals holdning var dog, at den endelige finanslovsaftale burde skabe markant 
flere varige arbejdspladser, end regeringens udspil lagde op til. Regeringen burde 
gå helt til grænsen i deres planlægning af finanspolitikken for at understøtte 
økonomien og beskæftigelsen.
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Metal spillede yderligere ind med tre konkrete forslag til forhandlingerne: 
For det første skulle investeringsvinduet forlænges til 2014 for at motivere 
virksomhederne til at øge investeringerne. Ny teknologi, som fx svejserobotter, 
CNC-maskiner og it-udstyr, øger produktiviteten, og i sidste ende er det med til 
at skabe flere private arbejdspladser herhjemme.
For det andet skulle begrænsningerne i lediges adgang til 6 ugers selvvalgt 
uddannelse lempes. Det ville blandt andet være oplagt at lave en positivliste, der 
friholdt de korte jobrettede uddannelser – fx svejsekurser – fra karensperioden 
på 4 måneder.
For det tredje kunne man afsætte en særlig pulje til opgradering af maskiner og 
udstyr på erhvervsskoler og AMU-centre på samme vis, som universiteternes 
laboratorier blev opgraderet via globaliseringspuljen. På den måde kunne man 
få et højere niveau på erhvervsskoler og AMU-centre, så ansatte i produktionen 
i fremtiden ville være i stand til at udnytte frontteknologier til fulde.

Finanslov 2014
Med finansloven for 2014 var der en enestående mulighed for at styrke lønmod-
tagerne, Den Danske Model og kampen mod social dumping, men forhandlin-
gerne mellem regeringen og Enhedslisten brød sammen, og regeringen endte 
med at lave en aftale med Venstre.

En aftale mellem regeringen og Enhedslisten kunne have givet:
   En markant styrkelse af indsatsen mod social dumping. Det gjaldt både ID-kort 

på byggepladserne og mulige arbejdsklausuler på det kommunale og regionale 
område. 

   En fond på 5 mia. kr. til grøn omstilling – populært kaldet Frank Aaen-fonden. 
   En forhøjelse af fradraget for faglige kontingenter fra 3.000 kr. til 6.000 kr.

Det endelige resultat blev en knap så rød finanslov, men den indeholdt stadig 
gode elementer set med Metalmedlemmernes øjne. Det gjaldt særligt frem-
rykningen af skattereformens forhøjelse af beskæftigelsesfradraget, men også 
fremrykningen af Vækstplan DK’s lempelser af de produktionsrelaterede afgifter 
kunne bidrage til at skabe nye Metal-job.

Forslag til finanslov 2015
Regeringen offentliggjorde sit forslag til finanslov for 2015 sidst i august. Som 
noget nyt var der ingen nye besparelser i forslaget, og der var dermed ingen 
tidsler, som skulle ryddes af vejen i forhandlingerne.
Regeringen valgte med et underskud på 3 procent af BNP at gå helt til grænsen 
for at holde hånden under økonomien og beskæftigelsen. Det var helt rigtigt af 
regeringen at fastholde et højt niveau for offentlige investeringer. Hver milliard 
tæller og kan være med til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark.

Med finanslovsforslaget lagde regeringen også op til en fordobling af fradraget 
for faglige kontingenter, hvilket ville give en skattelettelse på ca. 900 kr. om året 
til Metalmedlemmer. 
Dermed sendte regeringen to klare signaler: For det første, at det er en god idé 
at melde sig ind i en fagforening, og for det andet, at regeringen ønskede at 
styrke den danske arbejdsmarkedsmodel. 
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Regeringen investerede også 1,5 mia. kr. mere i uddannelse, og 5 mia. kr. i et 
målrettet løft af indsatsen på sundhedsområdet.
Regeringen havde i sit udspil afsat yderligere 1,5 mia. kr., der ikke var øremærket 
til bestemte initiativer. Her opfordrede Dansk Metal Folketingets partier til at følge 
op på forårets reform af erhvervsuddannelserne, således at de gode intentioner 
fra erhvervsskolereformen nemmere kunne omsættes til virkelighed.

Aftale om finanslov 2015
Regeringen indgik sammen med Enhedslisten og SF en grundlæggende fornuftig 
og ansvarlig aftale om Finansloven for 2015.
Aftalen rummede en del elementer, der kunne komme medlemmerne af Dansk 
Metal til gode: 
For det første viste finanslovsaftalen, at regeringens ansvarlige politik havde skabt 
plads til at investere i et stærkere fællesskab. Her ville fordoblingen af skattefra-
draget for de faglige kontingenter især styrke den danske aftalemodel. Samtidig 
blev der afsat flere midler til arbejdsmiljøindsatsen og en styrket indsats mod 
social dumping. 
For det andet sikrede ordningen med den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, at 
færre ledige mistede deres forsørgelsesgrundlag. Metal havde arbejdet ihær-
digt for, at arbejdsmarkedsydelsen blev videreført i dagpengesystemet, men det 
lykkedes desværre ikke. Det ville have været den mest effektive måde at få folk 
tilbage på arbejdsmarkedet. 
I stedet blev der lavet en ny kontantydelse i kontanthjælpssystemet, som ikke 
samlede de arbejdsløse op, der stod til at miste arbejdsmarkedsydelsen inden  
1. september 2015. 
For det tredje var det rigtigt af regeringen at fastholde et højt niveau for de of-
fentlige investeringer. Regeringen gik helt til grænsen af det tilladte, for at holde 
hånden under økonomien og beskæftigelsen.

Der var dog også lidt malurt i bægeret. En af de vigtigste mærkesager for Metal 
ved dette års forhandlinger var at sikre et tiltrængt løft af maskinparken på 
erhvervsskolerne. Det kom desværre ikke med, selvom både SF og Enhedslisten 
støttede forslaget offentligt, og selvom Venstre havde det med i sit finanslovs-
forslag. 

Forslag til finanslov 2016
Sensommer er normalt sæson for finanslovsudmeldinger, men i 2015 blev hele 
den proces forskubbet på grund af valget i juni.
Claus Hjort Frederiksen foretog dog et kasseeftersyn af den offentlige økonomi 
allerede i august, og det viste, at der manglede 3 milliarder kroner i forhold til 
SR-regeringens tal fra maj. En del af pengene på finansloven blev allerede under 
valgkampen afsat til BoligJobordningen og sundhedsområdet, så det stod hurtigt 
klart, at Metal skulle være vaks ved havelågen, hvis der skulle sættes et aftryk på 
den endelige finanslov.

Finanslovsaftalen for 2016
Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti 
indgik en aftale om finansloven. Den rummede hovedsagligt svage punkter, men 
der var også lyspunkter i aftalen. 
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For det første blev NOx-afgiften sænket. NOx-afgiften havde nået smertegræn-
sen og kostede især store produktionsvirksomheder dyrt. Den var et handicap 
for danske virksomheder i konkurrencen med udlandet, og det kostede vækst og 
arbejdspladser.
For det andet blev rammerne for danske virksomheder forbedret. Det skete 
blandt andet igennem en reform af erhvervsbeskatningen, som også produk-
tionspanelet anbefalede, og derudover blev mulighederne for at overdrage 
virksomheder til erhvervsdrivende fonde forbedret.
Erfaringen viser, at det fastholder arbejdspladser i Danmark, når virksomheder 
overdrages til en fond ved et generationsskifte. 

Dermed blev dansk erhvervsliv tilgodeset på flere områder med finanslovsaftalen, 
hvilket var positivt. Det var dog mindre positivt, at regeringen valgte at gennem-
føre grønthøsterbesparelser på kerneområder som uddannelse og forskning. 
Områder som skal være med til at sikre vores levebrød i fremtiden. 
Med hjælp fra Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti lykkedes det imidlertid at 
få regeringen på andre tanker med hensyn til besparelserne på erhvervsuddan-
nelserne for 2016. 
Men udfordringerne rækker videre end det. Flere virksomheder meldte i 2016 om 
mangel på kvalificeret arbejdskraft, og forventningen er, at tendensen fortsætter i 
2017 og 2018.  Derfor er det hovedløst at gennemføre besparelser på AMU og på 
Statens Voksenuddannelsesstøtte, da der bliver behov for at uddanne ufaglærte 
og efteruddanne faglærte i fremtiden. 
Det samme gør sig gældende for forskningsområdet. Her har regeringen gen-
nemført besparelser på 1,4 mia. kr. på forskningsreserven, til skade for Danmarks 
fremtidige konkurrencekraft.

PRODUKTIONSPANELET

Erhvervs- og vækstminister i SR-regeringen Henrik Sass Larsen nedsatte Produk-
tionspanelet i efteråret 2014. Panelet fik til opgave at se på, hvordan man i Dan-
mark skaber de bedst mulige rammer for, at industrivirksomheder kan udnytte 
nye teknologier til avanceret og ressourceeffektiv produktion. 
De udfordringer, panelet primært diskuterede, var blandt andet manglen på kva-
lificeret arbejdskraft, barrierer for finansiering til nye investeringer, bedre samspil 
mellem viden og produktion samt unødvendigt bureaukrati, som giver virksom-
heder problemer, når de ønsker at udvide fabrikker og produktionshaller.
I den rapport, panelet afleverede i maj 2015, anbefalede panelet, at flere unge 
tager en erhvervsuddannelse, og at flere med en naturvidenskabelig eller teknisk 
videregående uddannelse finder beskæftigelse i industrien. 
Samtidig blev det anbefalet at skærpe prioriteringen af voksen- og efteruddan-
nelsesmidler til produktionserhvervene, så der i højere grad uddannes inden for 
de fag, som virksomhederne efterspørger.  
En enkelt anbefaling nåede SR-regeringen at komme i forkøbet ved at afsætte 
midler til bedre teknisk udstyr på erhvervsskolerne. 

Både fra arbejdsgiverside og resten af LO blev panelets anbefalinger positivt 
modtaget. Samtidig har det været positivt, at Venstre-regeringen med Venstres 
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erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen i spidsen har besluttet fortsat at 
trække på Produktionspanelet efter folketingsvalget i sommeren 2015. 
I Produktionspanelet deltog fra arbejdstagerside CO-industris formand Claus 
Jensen og næstformand Mads Andersen. Formand for panelet var koncernchef i 
Danfoss Niels B. Christiansen.  

VÆKSTPAKKER

SRSF-regeringen, der tiltrådte i 2011, tog en række initiativer for at styrke væksten 
i dansk erhvervsliv. Regeringen gennemførte blandt andet en skattereform, som 
sikrede, at færre Metalmedlemmer kommer til at betale topskat. Endelig styrkede 
regeringen den grønne omstilling. 

I vinteren 2013 lancerede regeringen Vækstplan DK. Formålet med vækstplanen 
var at styrke rammebetingelserne for dansk erhvervsliv og dermed skabe grund-
laget for nye arbejdspladser.
Som led i planen blev der iværksat konkrete initiativer for omtrent 10 mia. kr. i 
2014 stigende til 15 mia. kr. i 2020, som gjorde det mere attraktivt at investere i 
danske virksomheder. Samtidig bidrog pakken til at løfte de offentlige investerin-
ger og sikre endnu bedre uddannelses muligheder.

I foråret 2015 lancerede SR-regeringen en lang række mindre vækstinitiativer, 
som samlet set styrkede rammebetingelserne i dansk erhvervsliv, og det var posi-
tivt, at regeringen trak på de anbefalinger, Produktionspanelet havde fremlagt. 
SR-regeringen afsatte 100 mio. kr. til avanceret teknisk og højteknologisk forsk-
ning, som især skal komme små og store industrivirksomheder til gavn. Avance-
ret forskning kan blandt andet være med til at styrke brugen af automatisering og 
robotter, der kan styrke både produktivitet og konkurrenceevne.
Fra Dansk Metals side blev det anbefalet at støtte partnerskabet MADE, hvor 
industrivirksomheder selv investerer store summer i avanceret produktion. 
Samtidig blev danske virksomheders forsknings- og udviklingsaktiviteter under-
støttet ved at smidiggøre afskrivningsreglerne, og det danske iværksættermiljø 
blev styrket. 
Puljen til opfølgning på Erhvervsbeskatningsudvalgets anbefalinger blev øget 
med 140 millioner kroner fra 2018, så der samlet bliver afsat 350 millioner årligt.

Venstre-regeringen, der tiltrådte i sommeren 2015, har i sin kommunikation haft 
stort fokus på Danmarks udkantsområder, og et af regeringens første store initia-
tiver var udflytning af 4000 statslige arbejdspladser.
I november 2015 fremlagde regeringen vækstudspillet ”Vækst og udvikling i hele 
Danmark”, som består af 100 forskellige initiativer. Til at gennemføre initiativerne  
i den samlede strategi er der afsat over 9 mia. kr. i perioden 2015-19 inkl. de 
skatteelementer, der er aftalt som en del af finansloven. De elementer fra 
vækstplanen, som har fyldt mest i den politiske debat, har vedrørt ændringer af 
planloven og bedre rammer for landbrugs- og fødevareerhvervet.

Fra Dansk Metals side har fokus været rettet mod at påvirke de skiftende rege-
ringers erhvervspolitiske initiativer i en retning, der understøtter danske produk-
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tionsvirksomheder. Danmarks velstand bygger på eksport og samhandel med ud-
landet, og det gælder ikke mindst uden for de største byer og i landdistrikterne, 
hvor de fleste produktionsvirksomheder ligger. 

ENERGI OG KLIMA

En afbalanceret energi- og klimapolitik er en afgørende forudsætning for at 
bevare danske industriarbejdspladser. Klimaudfordringer skal naturligvis tages 
alvorligt, men det bør være på europæisk og globalt niveau, for forurening og 
global opvarmning lader sig – i modsætning til konkurrenceevne – ikke begræn-
se af geografi. 

På europæisk niveau vil særligt 2030-klimamålene og Danmarks konkurrence-
evne være et pejlemærke for Dansk Metals stillingtagen til energipolitiske 
 spørgsmål. EU-medlemslandene har forpligtet sig til frem mod 2030 at arbejde 
hen imod:

   At øge energieffektiviteten med 27 pct.
   At 27 pct. af deres energiforsyning skal komme fra vedvarende energi.
   En CO2-reduktion på 40 pct.

Danmark er på rette spor. Ifølge Energistyrelsen er den vedvarende energis andel 
af energiforbruget vokset fra 23,4 pct. i 2012 til 24,5 pct. i 2013 (korrigeret brutto-
energiforbrug). Det skyldes primært en stigning i brugen af vind- og solenergi. 
Energieffektivitet er en dansk styrkeposition med mange verdensførende virksom-
heder som Danfoss, Grundfos og Velux samt en lang række underleverandører. 

Aalborg Portland er et eksempel på en klimavenlig virksomhed, der sjældent 
fremhæves positivt. Men den nordjyske cementvirksomhed har gjort meget for at 
mindske sin udledning af NOx og CO2 gennem alternative brændsler, effektivise-
ring af produktionen og udvikling af ny cement til klimavenlige betonprodukter. 
Fabrikken sender samtidig overskudsvarme til Aalborg by. 10-15 pct. af det 
anvendte brændsel er derfor til dobbelt nytte. Først i cementproduktionen og 
siden som fjernvarme i ca. 30.000 aalborgensiske husstande. Cementproduktion 
forurener, men det er en gevinst for klimaet, at Aalborg Portland har formået at 
reducere sin forurening langt mere end sine udenlandske konkurrenter. 

NOx-afgiften
Dansk Metal anså længe NOx-afgiften som værende uforholdsmæssigt høj, og 
den kostede især store produktionsvirksomheder dyrt. Det øgede risikoen for, 
at eksempelvis en virksomhed som Aalborg Portland kunne blive tvunget ud af 
Danmark. Derfor anbefalede Dansk Metal, at NOx-afgiften blev sænket, hvilket 
skete med den seneste finanslovs aftale for 2016.

PSO-afgiften
PSO-afgiften er forsat en udfordring, der hæmmer virksomhedernes konkurren-
cekraft over for udlandet. Afgiften forventes omlagt ultimo 2016 eller primo 2017, 
og det vil være en væsentlig forbedring af industriens rammevilkår. 
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Den Europæiske Energiunion
Den europæiske energiunion vil være et vigtigt bidrag til at sænke energipriserne. 
Samtidig vil energiunionen sikre forsyningssikkerhed og backupkapacitet, når vi 
som samfund går ind i en tid med øget afhængighed af fluktuerende energikilder 
(sol og vind) samt en situation, hvor afhængighed af Rusland og Mellemøsten 
bliver mere og mere presserende.

COP21 i Paris
I december 2015 lykkedes det verdens lande at indgå en klimaaftale ved COP21 i 
Paris. Aftalen forpligter 187 lande på CO2-reduktionsmål, og den bliver vurderet 
som en succes, der vil have en afgørende positiv betydning for klimaet. 
Det forhold, at så mange lande har forpligtet sig til at reducere deres CO2-ud-
ledninger, rummer et stort potentiale for dansk erhvervsliv. Hvis landene skal 
opfylde deres mål, får de behov for at investere massivt i energi- og klimatek-
nologi, og her står danske virksomheder stærkt. Fjernvarmesystemer, vindmøller, 
pumper, termostater, vinduer og andre energieffektive løsninger og produkter 
er danske styrkeproduktioner, og Dansk Metal vurderer, at klimaaftalen fra Paris 
skaber grundlag for øget dansk eksport. 

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Siden kongressen i 2009 har Dansk Metal haft et vedvarende fokus på at fastholde 
Danmark som Produktionsland på politikeres, embedsmænds og andre beslut-
ningstageres dagsorden. Debatindlæg i aviser og magasiner, taler og oplæg ved 
konferencer, møder og politiske forslag har været blandt de væsentligste initiativer. 
Derudover har Dansk Metal udgivet en række industripolitiske udspil, som har 
haft til formål dels at komme med politiske forslag, som understøtter industri-
ens rammevilkår og dels at gøre industrivirksomheder og andre centrale aktører 
opmærksom på støttemuligheder og offentlige tilbud, der findes i Danmark. 

Med pjecen ”Vejviser til Virksomhedsudvikling” fik alle Dansk Metals tillidsre-
præsentanter et værktøj, som de kunne bruge i samarbejdsudvalg og bestyrel-
sesarbejde på deres arbejdsplads. Pjecen giver et kort overblik over de danske 
innovations- og erhvervsfremmetilbud, som er mest relevante for danske 
 industrivirksomheder. Pjecen blev senere genudgivet i et samarbejde med FSR  
– Danske Revisorer med henblik på, at de revisorer, der servicerer industrivirk-
somhederne, kunne styrke deres rådgivning gennem et bedre overblik over 
innovations- og erhvervsfremmesystemet. 

Med ”11 veje til vækst” gav Dansk Metal et bud på, hvad der burde være de væ-
sentligste temaer ved Folketingsvalget i 2015. Pjecen blev sendt til alle folketings-
medlemmer og rummede en række forslag til, hvordan de kunne bidrage til at 
styrke Danmark som produktionsland og Den Danske Model. 
Med ”Styrk Industrien” præsenterede Dansk Metal ti politiske forslag, som skaber 
vækst og arbejdspladser. Initiativerne vil styrke eksporten, øge den tekniske forsk-
ning, sikre flere robotter i virksomhederne og løfte de erhvervsuddannelser, der 
efterspørges i industrivirksomhederne. 
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DANMARKS INNOVATIONSFOND

Danmarks Innovationsfond blev etableret i sommeren 2014. Fonden er en sam-
menlægning af Det Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden og Rådet for 
Teknologi og Innovation. Innovationsfonden skal blandt andet sikre, at de offent-
lige investeringer i forskning og udvikling i højere grad bidrager til at skabe vækst 
og beskæftigelse i dansk erhvervsliv. 
Innovationsfonden blev etableret efter en aftale mellem den tidligere SR-regering, 
Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og de Konservative. 
Fonden havde som udgangspunkt et årligt budget på ca. 1,5 mia. kr., men efter 
finanslovsforhandlingerne i 2015 er budgettet blevet beskåret med ca. 300 mio. 
kr. Den udvikling har Dansk Metal kritiseret i kraftige vendinger.  
Fonden modtager langt flere ansøgninger, end den kan imødekomme, og det er 
positivt, at innovationsviljen er til stede i dansk erhvervsliv. Dansk Metal vil arbejde 
for, at fondens budget øges ved kommende finanslovsforhandlinger, samt for at 
flere industrivirksomheder søger midler i fonden. 
Forbundsformand Claus Jensen blev udpeget til Innovationsfondens bestyrelse af 
daværende forsknings- og uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen i april 2014 
efter indstilling fra LO og FTF. 

FRA FORNYELSESFONDEN TIL MARKEDS MODNINGSFONDEN

Markedsmodningsfonden er en omlægning og fokusering af Fornyelsesfonden, 
som i perioden 2010-2012 støttede innovation og markedsmodning på det 
grønne område og velfærdsområdet samt erhvervsmæssig omstilling i hårdt 
ramte geografiske områder. Forbundsformand Claus Jensen fortsatte som 
 bestyrelsesmedlem efter omdannelsen. 
Markedsmodningsfonden bygger videre på de gode tiltag og erfaringer fra 
Fornyelsesfondens markedsmodningsindsats. Markedsmodningsfonden tager 
over, hvor forsknings-, udviklings- og demonstrationsprogrammerne stopper. 
Opgaven er at bidrage til den sidste markedstilpasning af virksomhedernes nye 
innovative løsninger. 
Desværre blev Markedsmodningsfonden kraftigt beskåret ved finanslovsforhand-
lingerne i 2015. Hvor fonden tidligere havde et budget på ca. 130 mio. kr. om 
året, er budgettet nu helt nede på knap 60 mio. kr. 

DANMARKS VÆKSTRÅD

Forbundsformand Claus Jensen deltager som medlem af Danmarks Vækstråd  
i rådets møder, der bliver holdt kvartalsvist eller halvårligt i Erhvervs- og  
Vækst ministeriet. Danmarks Vækstråd rådgiver erhvervs- og vækstministeren om, 
hvordan der kan skabes vækst og udvikling i Danmark. De senere år har fokus 
især været på at afgive høringssvar til regionernes regionale vækst- og udvik-
lingsstrategier. Fra Dansk Metals side har fokus været på, at industriens behov 
bliver inddraget, når der lægges nye planer eller strategier regionalt. 
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TRANSPORT

De senere år har Dansk Metal haft et særligt fokus på behovet for let interna-
tional tilgængelighed til og fra Danmark. Det er et afgørende rammevilkår for 
produktionsvirksomheder over hele Danmark, at de så enkelt som muligt har 
 adgang til nye markeder i hele verden, men naturligvis også at deres kunder 
enkelt og ubesværet kan besøge dem såvel i Nordjylland som på Als. 
Dansk Metal bidrager på flere måder til at fastholde fokus på vigtigheden af en 
god international tilgængelighed til og fra Danmark. Blandt andet bidrager Dansk 
Metal sammen med DI og en række andre aktører til et Ph.d.-projekt mellem 
Aalborg Universitet og Københavns Lufthavn. Derudover deltager Dansk Metal 
aktivt i Luftfartsrådet under Transport- og Bygningsministeriet og i Københavns 
Lufthavns Vækstkomité.    

CPH Vækstkomité skal sikre vækst i hele Danmark
Et stort udbud af flyruter – både indenrigs og udenrigs – er afgørende for at 
binde Danmark sammen samt skabe og fastholde nye arbejdspladser. Virk-
somhedernes ansatte og kunder skal nemt og hurtigt kunne komme til og fra 
eksportmarkederne.

Lufthavnen i Kastrup har en central rolle, når det gælder om at sikre tilgænge-
ligheden til virksomheder i hele Danmark. Derfor sidder forbundsformand Claus 
Jensen i den vækstkomité, som blev etableret i tråd med anbefalingerne fra 
Transportministerens Luftfartsudvalg i 2012. Udvalget foreslog at styrke samar-
bejdet blandt de eksterne interessenter om knudepunktet i Københavns Lufthavn 
gennem en såkaldt ”stakeholderkomité”.
Komiteen identificerer ideer og konkrete initiativer, der kan sikre fortsat rutevækst 
og forbedring af den internationale tilgængelighed, og komitéen mødes to til tre 
gange om året. 

SAS er afgørende for dansk eksport
SAS er fortsat økonomisk udfordret. Konkurrencen er hård fra både lavprissel-
skaber, som benytter sig af såkaldt regelshopping på tværs af Europa, men også 
fra oliestaternes og asiatiske landes statsstøttede selskaber, som samtidig byder 
deres medarbejdere arbejdsvilkår og lønninger på et urimeligt lavt niveau.
Danmark, danske virksomheder og dansk konkurrenceevne er dybt afhængig af, 
at SAS også i fremtiden udbyder en lang række internationale ruter. Derfor må 
de nordiske landes regeringer fortsat stå sammen om at sikre et stærkt SAS, så 
Norden ikke bliver et udkantsområde i verden.
SAS vurderer i årsrapporten fra 2015, at omsætningen på flybilletter i det skandi-
naviske marked årligt ligger på omkring 100 mia. svenske kroner, hvilket svarer til 
80 mia. danske kroner. Siden 2013 har lavprisselskaberne haft omtrent 35 pct. af 
markedet for flyrejser i Skandinavien.  

Femern-forbindelsen
Femern-forbindelsen er det største anlægsprojekt i Danmark i nyere tid, og når 
tunnelen er færdig, vil det være verdens længste sænketunnel til biler og tog. 
Forbindelsen er helt central for fortsat vækst i danske industrivirksomheder, og 
den har betydning for, hvor virksomheder vælger at placere deres investeringer. 
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Projektet skaber mange nye arbejdspladser både i anlægsfasen, hvor der bliver 
behov for både metalarbejdere, ufaglærte og ingeniører, men også når tunnelen 
er færdig. Derudover vil den smidiggøre samhandlen mellem Norden og Central- 
og Østeuropa. 

Den 18 km lange sænketunnel på Femern Bælt og de opgraderede landanlæg 
på hver side vil skære ca. en time af køretiden i bil og ca. to timer af togrejsen 
mellem København og Hamborg. Desuden fjerner Femern-forbindelsen en stor 
mængde trafik fra jernbaner og veje på den nuværende landrute via Fyn, Jylland 
og Slesvig. Dermed kommer Femern-forbindelsen til fx at aflaste de meget trafi-
kerede motorveje A7 nord for Hamborg og E20 på Fyn i Danmark.
Femern-forbindelsen skaber dermed ikke blot øget mobilitet på den direkte 
akse mellem København og Hamborg, men i et meget bredere opland i Jylland, 
Nordtyskland, Sverige og Nordeuropa generelt. 
Det bekræftes af samfundsøkonomiske analyser, der viser, at Femern-forbindelsen 
har en fornuftig samfundsøkonomisk forrentning på 5,4 procent for Danmark og 
5 procent for hele Europa. Det er tilmed uden de dynamiske effekter, som må 
forventes ved et så stort projekt.

Forbundsformand Claus Jensen sidder i bestyrelsen for Femern A/S, og det er 
Dansk Metals opfattelse, at Femern-forbindelsen vil være en markant styrkelse af 
den danske infrastruktur og dermed dansk erhvervslivs rammevilkår. 

DET BLÅ DANMARK

I marts måned 2012 nedsatte regeringen et vækstteam for Det Blå Danmark, som 
skulle komme med anbefalinger til, hvordan regeringen kunne styrke Danmarks 
maritime industri. Claus Jensen blev udpeget til at sidde i teamet sammen med 
en række direktører fra branchen. 

Dansk Metal var godt tilfreds med de endelige anbefalinger fra vækstteamet – 
især fordi Dansk Metal har fået stor indflydelse på anbefa lingerne. 
For det første var der et stærkt fokus på, hvordan virksomhederne sikres adgang 
til kvalificeret arbejdskraft.
For det andet anbefalede teamet, at der blev etableret partnerskaber på tværs af 
erhverv, organisationer, uddannelsesinstitutioner og det offent lige – ikke mindst i 
lyset af, at nybygninger i dag mest foregår på asiatiske værfter.
Og endelig blev der også sat fokus på, hvor vigtigt det er med bedre adgangsveje 
til havne- og industriområder. 
Her kunne man dog have ønsket, at anbefalingerne havde været mere konkrete. 
Der er et stort behov for at få tænkt havnene ind i den landsdækkende infra-
struktur på linje med veje, tog og fly.

AMAGERFORBRÆNDINGEN 

Dansk Metal arbejdede i kongresperioden for en udvidelse af Amagerforbræn-
dingen. Det nuværende værk var nemlig nedslidt, arbejdsforholdene for de 200 
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medarbejdere var forældede, og et nyt værk vil være langt bedre for både klima 
og miljø. Samtidig ville et nyt forbrændingsanlæg skabe ca. 5.000 arbejdspladser 
i anlægsfasen.
Men det var en lang og stenet vej til en endelig beslutning. SF’erne på Køben-
havns Rådhus besluttede på et tidspunkt at bekrige det nye forbrændingsanlæg. 
De ville sortere affaldet i stedet for. 
Dermed lagde de gift ud for alle de nye arbejdspladser, der skulle komme i for-
bindelse med byggeriet. Konkret betød det også, at der var 300 arbejdspladser 
på spil hos Vølund i Esbjerg.
Forbundet og Metal Hovedstaden arbejdede derfor ihærdigt for at drøfte værket 
med politikerne på rådhuset, og samtidig satte vi alt ind på at få regeringen til at 
blande sig i sagen. 
De mest utrættelige var dog tillidsfolkene på Amagerforbrændingen og Vølund. 
De blev ved med at konfrontere politikerne med, hvad der stod på spil.
Arbejdet bar frugt. Vi får nu en helt ny og tidssvarende Amagerforbrænding, vi får 
jobs i anlægsfasen, og medarbejderne får ordentlige arbejdsforhold. Sidst men 
ikke mindst får Vølund et udstillingsvindue for deres nyeste teknologi tæt på en 
international lufthavn.

UDKANTSDANMARK – VÆKST I HELE DANMARK

Udkantsdanmark er et begreb, der har fyldt meget på den politiske dagsorden i 
den forgangne kongresperiode. Venstre-regeringen har efter folketingsvalget i 
juni 2015 især vundet stor opmærksomhed på beslutningen om at udflytte 4.000 
statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet til resten af Danmark. 
Fra Dansk Metals side har vi lagt vægt på, at udflytningen af statslige arbejdsplad-
ser ikke bør gennemføres med henblik på at vinde vælgere, men derimod ud fra 
en analyse af, hvor i Danmark de kunne bidrage til at understøtte regionale eller 
lokale klynge- eller styrkepositioner. 
Dansk Metal har i øvrigt deltaget i debatten om Udkantsdanmark ud fra per-
spektivet, at udkantspolitik er industripolitik. Størstedelen af de danske fremstil-
lingsvirksomheder er geografisk placeret uden for de større byer, og det er helt 
afgørende at sikre erhvervslivets rammevilkår over hele Danmark – ikke fordi det 
er Udkantsdanmark, men fordi det er Produktionsdanmark. 

KAMPFLY OG FORSVARSINDKØB

Forbundet har i kongresperioden fulgt processen med indkøb af nye kampfly. 
Der vil være mange danske beskæftigelsesmuligheder i forbindelse med anskaf-
felsen af kampfly. Den endelige beslutning om indkøb blev i 2015 endnu en gang 
udskudt. 
Men i maj 2016 fremlagde regeringen sin indstilling, der anbefalede anskaffelse af 
JSF F-35 produceret af Lockheed Martin.
Det var en indstilling, som forbundet hilste velkommen. Forbundets holdning lå i 
klar forlængelse af tidligere udmeldinger og beslutninger, både i forbindelse med 
kongresberetning 2009, afholdelse af møde i Hoved bestyrelsen april 2010 og i 
den skriftlige beretning til kongressen i 2012.
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Forbundet vil følge den videre proces for indkøbet tæt med fokus på, at anskaf-
felsen skal skabe flest mulige danske arbejdspladser og bidrage til udviklingen af 
industrien.
Forbundet følger generelt indkøb af forsvarsmateriel med interesse. I kongresperio-
den har EU-sekretær Jens Boe Andersen været medlem af Forsvarets Materiel nævn 
og Erhvervs- og Vækstministeriets følgegruppe for industrisamarbejde.

POLITIK

Den socialdemokratisk ledede regering blev ved folketingsvalget i juni 2015 afløst 
af en ren Venstre-ledet regering med Lars Løkke Rasmussen som statsminister.  

SRSF-regeringen
Den socialdemokratiske ledede regering begyndte som en treparti-regering 
med SF og De Radikale. På grund af en del intern uenighed besluttede SF dog 
at forlade regeringen i januar 2014. Efterfølgende arbejdede Socialdemokraterne 
og De Radikale sammen i regeringen. I hele regeringsperioden var der dog intern 
uro i regeringen på grund af især De Radikales meget fokus på at fastholde den 
tidligere borgerlige regerings økonomiske politik. Dette skabte især uenighed i 
spørgsmålet om dagpengesystemet.  
Dansk Metal havde dog på flere områder igennem hele regeringsperioden et 
godt samarbejde med regeringen, hvor vi især fik stor indflydelse på den førte 
erhvervs- og vækstpolitik samt uddannelsespolitikken. Det dannede baggrund for 
flere vækstpakker og en reform af hele erhvervsuddannelsessystemet.  

Kommunalvalget 2013
Op til kommunalvalget i 2013 arbejdede Metal på at få industripolitik højt på 
dagsorden. De enkelte kommunalbestyrelser blev gjort opmærksomme på, at der 
er rigtig mange ting, de kan gøre for at fastholde og skabe nye industriarbejds-
pladser.  
88 af Metals medlemmer var opstillet. 25 medlemmer blev valgt til byrådet. To 
medlemmer blev valgt til Regionsrådet Hovedstaden og Syddanmark.

Folketingsvalget 2014
Folketingsvalget 2014 blev meget tæt. Socialdemokraterne gik frem og blev Dan-
marks største parti, men kunne ikke bevare flertallet. I stedet dannede Venstre en 
étpartiregering. Dansk Folkeparti fik massiv fremgang og blev landets andetstør-
ste parti. 
Op til valget satte vi i Metal særlig fokus på skabelse af arbejdspladser i Produk-
tionsdanmark og vigtigheden af Den Danske Model. Det gik Metal i dialog med 
alle politikere på såvel venstre som højre side af Folketinget om. 
Målet med Metals indsats var, at vi skulle kunne samarbejde politisk med alle 
uanset valgets udfald – fordi vi er en fagforening og ikke en partiforening, og 
fordi Metal søger maksimal politisk indflydelse til gavn for medlemmerne.

Den nye Venstre-regering
Den Venstre-ledede regering er helt klassisk borgerlig i sit politiske udgangspunkt 
med mærkesager om lavere skat og ønsket om at nedsætte offentlige ydelser 
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for, at det bedre kan betale sig at arbejde. Disse dagsordener er dog trængt lidt 
i baggrunden på grund af den store tilstrømning af flygtninge til Danmark. Her 
har Venstre haft det svært. Dansk Folkeparti – det største parti i regeringens 
parlamentariske grundlag – har løbende ønsket en mere stram udlændinge- og 
flygtningepolitik, som Venstre-regeringen ikke har kunnet levere. 
Dansk Metal er i løbende og tæt dialog med Venstre-regeringen om vores mær-
kesager under overskriften Danmark som produktionsland – herunder en styrkel-
se af erhvervsuddannelserne, behovet for flere faglærte og bedre rammevilkår for 
industriens virksomheder. 

Trepartsdrøftelser
Venstre lancerede forud for folketingsvalget, at de ville indlede trepartsforhand-
linger med fagbevægelse og arbejdsgivere for at løse en række større samfunds-
udfordringer. I deres regeringsgrundlag sagde de, at trepartsforhandlinger blandt 
andet skulle adressere følgende emner: konkurrenceevne, uddannelse, uden-
landsk arbejdskraft og flere fra offentlig forsørgelse til beskæftigelse.
I nytårstalen 2016 lancerede statsminister Lars Løkke Rasmussen dog, at treparts-
forhandlingerne skulle tage hånd om bedre integration af den stigende flygtnin-
getilstrømning på det danske arbejdsmarkedet.
Forhandlinger er begyndt, men i skrivende stund er de uafsluttede. 

Partistøtte
I kongresperioden har der løbende været diskussioner i medierne om indret-
ningen af partistøttereglerne i Danmark. Dansk Metal er helt åbne om, at der på 
baggrund af kongresbeslutningen i 2012 gives støtte til Socialdemokraterne og 
SF, da disse partier i særlig grad arbejder for den politik, som er mest til gavn for 
medlemmerne af Dansk Metal. 

INTERNATIONALT

De globale udfordringer er ikke blevet mindre i kongresperioden. Økonomisk og 
finansiel krise, militære konflikter, flygtningestrømme, stigende ulighed og klima-
forandringer har udfordret det internationale samfund og klart illustreret behovet 
for globale løsninger og internationalt samarbejde.
Det har i kongresperioden fortsat vist sig umuligt at nå til enighed om en global 
multilateral handelsaftale. Derimod er der sket en eksplosiv vækst i antallet af 
såkaldte bilaterale aftaler, hvor lande har indgået handels aftaler med hinanden 
direkte. Det er generelt en uheldig udvikling, men det er også en udvikling, der 
har åbnet for nye muligheder.

TTIP
Metal har i kongresperioden særligt fulgt forhandlingerne om en frihandelsaftale 
mellem EU og USA, den såkaldte TTIP (Transatlantic Trade & Investment Part-
nership). Det er Forbundets opfattelse, at en ambitiøs frihandelsaftale med USA 
vil gavne danske lønmodtagere. Den vil skabe arbejdspladser, give lavere priser 
og øge lønindkomsten.
Det har dog været afgørende, at en frihandelsaftale under ingen omstændigheder 
må forringe europæiske standarder for forbrugerbeskyttelse, sundhed, miljøbeskyt-
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telse og ikke mindst arbejdstagerrettigheder. En ambitiøs frihandelsaftale med USA 
vil medvirke til at sætte høje globale standarder i fremtidige frihandelsaftaler.
Disse synspunkter har Dansk Metal i kongresperioden fremført i en række deba-
tartikler i både danske og internationale medier. Metal har fremført disse syns-
punkter over for relevante danske og europæiske politikere samt deltaget i en 
række debatarrangementer om emnet.

Den Europæiske Union
Den økonomiske krise har i kongresperioden fortsat være øverst på den euro-
pæiske dagsorden. Flere år i træk er der blevet indkaldt til hastemøder, hvor 
EU-landenes stats- og regeringschefer har forsøgt at redde og genskabe tilliden 
til euroen. Eurokrisen har i perioden bølget frem og tilbage, men et forelø-
bigt højdepunkt blev nået i sommeren 2015, hvor Grækenlands fremtid som et 
 euro-land, var på dagsordenen. I august 2015 blev endnu en økonomisk red-
ningspakke godkendt og sikrede dermed Grækenland. 
Udviklingen i Europa har ved flere lejligheder udfordret det politiske samarbejde 
og EU. Krisen i Ukraine og den efterfølgende russiske okkupation af Krim skabte 
voldsomme spændinger.
Den konservative valgsejr i Storbritannien og Camerons løfte om en folke-
afstemning om landets forhold til EU har ført til forhandlinger om en ændring af 
Storbritanniens forhold til EU. Forhandlinger, hvis rækkevidde og konsekvenser 
kan få stor betydning for det fremtidige europæiske samarbejde.
I 2015 oplevede Europa begyndelsen på et omfattende flygtninge- og migrati-
onspres med flygtningestrømme, som truer Schengen-samarbejdet, og som har 
ført til indførelse af grænsekontrol i flere EU-lande.
De europæiske, politiske udfordringer er ikke blevet mindre i kongresperioden. 
Der er mere end nogensinde før behov for en saglig og oplyst europapolitisk debat.

Tænketanken Europa
Debatten om europapolitiske spørgsmål i Danmark har i perioden i højere grad 
været præget af enkeltsager, som fx lakridspiber, end de mere brede politiske 
spørgsmål. 
De europapolitiske udfordringer i Danmark har været mange. Vi har set en 
stigende politisk EU-skepsis og en stigende EU-skepsis i befolkningen. Vi har 
kunnet iagttage en skæv og unuanceret EU-debat og kunnet konstatere, at der 
er for lidt viden om Danmarks økonomiske fordele ved EU-medlemskab.
På den baggrund besluttede CO-industri i samarbejde med Dansk Industri at 
stifte Tænketanken Europa. Tænketanken blev lanceret den 2. december 2013 
og indledte sit arbejde i begyndelsen af 2014. Den har bidraget til at kvalificere, 
nuancere og forstærke den europapolitiske debat.
Tænketanken spillede en stor rolle i forbindelse med folkeafstemningen om om-
dannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning i december 2015. Tænketanken 
citeres ofte og er i dag en anerkendt europapolitisk aktør.

Folkeafstemningen om en fælles europæisk Patentdomstol
Danmark varetog formandskabet for EU i foråret 2012. Et af de væsentlige resulta-
ter var enigheden om et europæisk enhedspatent og en europæisk patentdomstol. 
Der blev dermed sat punktum for mere end 40 års forhandlinger.
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Det var Metals klare opfattelse, at det europæiske patent ville få stor betydning  
for især små og mellemstore virksomheder. I stedet for at søge patent i 27 
forskellige lande kunne virksomhederne med beslutningen nøjes med at søge ét 
sted. Det ville gøre innovation og produktudvikling lettere og dermed bidrage til 
fastholdelse og skabelse af nye danske arbejdspladser.
Helt konkret ville det europæiske patent også spare virksomhederne for penge. 
Udgiften til et patent dækkende det indre marked ville blive reduceret fra 36.000 
euro til 5.000 euro.
Bestemmelserne vedrørende Patentdomstolen indebar afgivelse af beføjelser 
efter grundloven, og dansk tilslutning ville derfor kræve 5/6 flertal i Folketinget 
eller ved en folkeafstemning. Det viste sig, at hverken Dansk Folkeparti eller En-
hedslisten ville tage det ansvar på sig, så der blev udskrevet en folkeafstemning til 
afholdelse den 25. maj sammen med valget til Europa-Parlamentet. Dansk Metal 
anbefalede at stemme ja ved folkeafstemningen.

Både CO-industri og Metal fandt dansk tilslutning til patentdomstolen afgørende 
for Danmarks konkurrenceevne og udviklingen og fastholdelsen af gode danske 
jobs af høj kvalitet. Begge organisationer planlagde en lang række aktiviteter med 
det formål at sætte fokus på patentdomstolens betydning for danske industrivirk-
somheder.
Forbundet var hurtigt ude med en pjece, hvor otte danske virksomheder fortalte, 
hvad en europæisk patentdomstol konkret ville betyde for deres virksomhed. 
Ledelsen og tillidsrepræsentanterne fortalte med udgangspunkt i deres hverdag, 
hvordan det ville blive både enklere og billigere at beskytte deres ideer og pro-
dukter. Pjecen satte en saglig dagsorden i kampagnen.
Sammen med Dansk Industri blev der arrangeret møder på virksomheder rundt 
i landet. Der blev iværksat en fælles annonceindsats i landsdækkende aviser og 
radio. Metals pjece blev til en fælles pjece fra DI og CO-industri. De enkelte kon-
krete virksomhedseksempler blev trykt som løbesedler og fordelt til de politiske 
partier.
Resultatet af folkeafstemningen blev et stort ja på 62,5 procent af de afgivne 
stemmer.

Valget til Europa-Parlamentet
Den 25. maj 2014 blev der afholdt valg til Europa-Parlamentet. Der skulle vælges 
13 danske repræsentanter, og Metal engagerede sig på vanlig vis i valgkampen. 
Europa-Parlamentet er en vigtig spiller i den europæiske beslutningsproces, og 
det er derfor af afgørende betydning, at der blev valgt så mange som muligt, der 
ville arbejde for Metalmedlemmernes interesser.
Ét spørgsmål dominerede hurtigt i valgkampen. Det var spørgsmålet om arbejds-
kraftens frie bevægelighed og muligheden for at modtage sociale ydelser som fx 
børnecheck, kontanthjælp, SU etc. Der var her tale om en berettiget problem-
stilling, og Metal fandt, at det var af stor betydning, at danskernes legitime 
bekymringer blev taget alvorligt.

Både Metal og CO-industri tog aktiv del i debatten op til valget. CO- industri og 
Dansk Industri arrangerede et stormøde for alle partiernes spidskandidater den 
24. april. Forbundet havde aktiviteter både lokalt og centralt.
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Valgresultatet viste, at danskerne stadig ikke er så flittige til at møde op til stem-
meboksene, når det drejer sig om valg til Europa-Parlamentet. Stemmeprocen-
ten blev 56 procent. Valgets sejrherre blev Dansk Folkeparti med 26,6 procent 
af stemmerne. Socialdemokraterne fik valgt tre medlemmer med 21 procent af 
stemmerne.

Folkeafstemning om EU-retsforbeholdet
Der blev i kongresperioden fremsat forslag fra Europa-Kommissionen om, at 
det fælles europæiske politisamarbejde, Europol, skulle gå fra at være et mel-
lemstatsligt samarbejde til at være et overstatsligt samarbejde. Konsekvensen af 
et sådant forslag ville blive, at Danmark på grund af vores retslige forbehold ikke 
længere kunne deltage helt og fuldt i Europol.
På den baggrund indgik Socialdemokraterne, De Radikale, Dansk Folkeparti, SF 
og Venstre en aftale om at sende det danske retsforbehold til folkeafstemning. 
Mere præcist blev danskerne spurgt, om de ville omdanne retsforbeholdet til en 
tilvalgsordning. En sådan ordning ville betyde, at Danmark selv ville kunne vælge, 
hvilke retsakter landet ønskede at deltage i, og hvilke man ville holde sig uden 
for. I den politiske aftale blev det understreget, at Danmark fortsat ønskede at stå 
uden for den fælles europæiske asyl- og flygtningepolitik.
I den Europapolitiske aftale mellem de fem partier blev der nævnt 22 konkrete 
retsakter, som Danmark i forbindelse med folkeafstemningen umiddelbart ville 
vælge til.

Dansk Metal besluttede hurtigt at anbefale et ja ved folkeafstemningen. For det 
første ville et ja give danske lønmodtagere bedre rettigheder, hvis de skulle blive 
snydt af en udenlandsk arbejdsgiver.
For det andet ville et ja give danske virksomheder bedre konkurrencevilkår, fordi 
det ville blive lettere, billigere og hurtigere at få fat i penge, de måtte have til 
gode hos udenlandske virksomheder.
For det tredje ville et ja give dansk fagbevægelse bedre redskaber i kampen mod 
social dumping. I tilfælde af kollektive kampskridt ville der med et ja ikke læn-
gere være tvivl om, at de danske regler på arbejdsmarkedet altid ville gælde ved 
konflikter, der finder sted i Danmark.
For det fjerde var der det afgørende spørgsmål om Europol. Kun et ja kunne 
sikre, at dansk politi fortsat ville kunne være helt og fuldt med i det fælles euro-
pæiske politisamarbejde. Dansk deltagelse i et stærkt fælles europæisk politisam-
arbejde ville blandt andet være afgørende for bekæmpelse af piratkopiering og 
cyber crime rettet mod danske virksomheder.

På denne baggrund engagerede Metal sig i kampagnen op til folke afstemningen, 
der fandt sted den 3. december 2015.
Der blev afholdt en lang række medlemsmøder og politiske debat møder i landet. 
Forbundet deltog også aktivt i debatten i både de skriftlige og elektroniske medi-
er. Forbundet fremstillede en animationsfilm, der illustrerede, hvad en omdannel-
se af retsforbeholdet til en tilvalgsordning ville betyde for Metalmedlemmerne.
Metalskolens aktiviteter havde fokus på folkeafstemningens temaer i perioden op 
til afstemningen.
Endelig deltog Metal i et ”netværk for et tryggere Danmark”, der udgjorde en 
bred kreds af interesse- og erhvervsorganisationer, politiske partier og en lang 
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række NGO’er med interesse for folkeafstemningen. Netværket mødtes regel-
mæssigt op til valgdagen og blev understøttet af et fælles sekretariat, hvor vi 
deltog aktivt.

Resultatet af folkeafstemningen den 3. december blev et solidt nej. 53,1 procent 
af vælgerne valgte at sætte krydset ved nej. Valgdeltagelsen blev på 72 procent.
Forbundet respekterede naturligvis resultatet og understregede både før og efter 
folkeafstemningen, at et nej ikke ville være jordens undergang, men at dansk 
konkurrenceevne ville blive unødigt udfordret.

Metals internationale arbejde
I kongresperioden er der sket væsentlige forandringer i Metals internationale ar-
bejde. De største forandringer er sket europæisk og globalt, men ændringerne har 
naturligt også påvirket det nordiske faglige arbejde i IN - Industriansatte i Norden.
Flere års bestræbelser på at skabe en slagkraftig europæisk faglig organisation 
resulterede i dannelse af organisationen IndustriALL Europe ved en kongres i 
Bruxelles i 2012. Her besluttede det tidligere EMF (Europæisk Metal), EMCEF (det 
europæiske kemi- og minearbejderforbund) og ETUF-TCL (det europæiske teks-
tilforbund) at slå sig sammen.
Det samme gjorde sig gældende på globalt niveau, hvor organisationen Industri-
ALL Global blev dannet ved en kongres i juni 2012 i København. Mere end 1.000 
delegerede besluttede i Bella Centeret at fusionere de globale organisationer 
inden for metal, kemi-, mine- og tekstilområdet (IMF, ICEM, ITGLWF) til en ny 
global organisation.
Begge sammenlægninger var begrundet i ønsket om at styrke det internationale 
faglige arbejde, at undgå dobbelt arbejde og dermed styrke industriarbejdernes 
interessevaretagelse europæisk og globalt.

IN – Industriansatte i Norden
IN spillede en aktiv og konstruktiv rolle i arbejdet med at sammenlægge de 
faglige industriorganisationer på både europæisk og globalt niveau. I kongrespe-
rioden har det nordiske samarbejde i høj grad været koncentreret om af få de 
fusionerede organisationer til at fungere effektivt.
IN holdt sit tredje Nordiske Forum i juni 2013 i Finland. Nordisk Forum fastlæg-
ger retningslinjerne for IN’s arbejde. Nordisk Forum genvalgte Fellesforbundets 
formand, Arve Bakke, som nordisk formand.
Det fjerde Nordiske Forum blev afholdt i juni 2015 i Finland. Her takkede Arve 
Bakke af som formand. Blandt takketalerne var den svenske statsminister Stephan 
Löfven, der tidligere har bestridt posten som nordisk formand.
Nordisk Forum valgte ny ledelse. Som formand valgtes Anders Ferbe fra IF Metall. 
Som næstformænd valgtes Claus Jensen fra CO-industri, Riku Aalto fra finske 
Metalli og Lise Lyngsnes Randeberg fra norske Tekna.
IN’s arbejde har i kongresperioden særligt været fokuseret på erhvervs- og industri-
politik, arbejdsmiljø, aftalepolitik og uddannelsesspørgsmål. Herudover har IN været 
aktiv i arbejdet med at udvikle og støtte faglige organisationer i de baltiske lande.

IndustriALL Europe
På IndustriALL Europe’s stiftende kongres i Bruxelles i 2012 blev Michael Vassiliadis 
fra IGBCE valgt som ny formand. IGBCE er den tyske faglige organisation inden for 
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mine-, kemi- og energiområdet. Til generalsekretær for IndustriALL valgtes Ulrich 
Eckelmann, der tidligere var generalsekretær i Europæisk Metalføderation (EMF). 
IndustriALL har 200 medlemsorganisationer og repræsenterer 7 millioner løn-
modtagere i den europæiske industri.

Den stiftende kongres vedtog en politisk resolution, der fastlagde fire policyom-
råder som hovedprioriteter i organisationens arbejde: industripolitik, overens-
komst- og forhandlingspolitik, virksomhedspolitik og social dialog. Det overord-
nede tema på den stiftende kongres var fokus på industriel vækst og skabelse af 
flere europæiske arbejdspladser inden for industrien.

I kongresperioden har IndustriALL arbejdet på at implementere både de politiske 
beslutninger fra kongressen, men har også arbejdet på at få den nye organisation 
til at fungere. Generelt kan det konstateres, at IndustriALL har udviklet sig positivt 
og fået markeret de europæiske industriansattes interesser i forhold til det euro-
pæiske politiske system.
Samtidig har IndustriALL også konsolideret sig organisatorisk og økonomisk. Den 
økonomiske krise i Europa, særligt i Sydeuropa, har i perioden domineret de po-
litiske drøftelser i IndustriALL’s eksekutivkomité. IndustriALL har i kongresperioden 
vedtaget flere fælles holdninger blandt andet vedrørende forhandlingerne om 
en frihandelsaftale mellem EU og USA. Se mere på organisationens hjemmeside 
industriall-europe.eu.
Der er kongres i IndustriALL Europe i juni 2016.

IndustriALL Global
IndustriALL holdt sin stiftende kongres i juni 2012 i København. De nordiske 
organisationer var i fællesskab værter for begivenheden, der var en markant 
milepæl i det globale faglige arbejde. IndustriALL har mere end 350 faglige orga-
nisationer som medlemmer og repræsenterer 50 millioner organiserede ansatte 
inden for industrien.
Forud for den stiftende kongres holdt International Metalføderation (IMF) sin sid-
ste kongres, ligeledes i København. Kongressens 800 delegerede besluttede, at 
IMF skulle tilslutte sig IndustriALL Global. Dette var også en historisk beslutning. 
IMF blev dannet tilbage i 1893 af 30 metal forbund.
Den stiftende kongres valgte Berthold Huber fra IG Metall i Tyskland som organi-
sationens første formand. Som generalsekretær valgtes Jyrki Raina, der tidligere 
havde bestridt jobbet som generalsekretær i IMF.

Formålet med fusionen og dannelsen af IndustriALL var naturligvis at samle 
kræfterne og dermed styrke de faglige organisationer globalt. Dette er i en vis 
udstrækning lykkedes for IndustriALL i kongresperioden.
IndustriALL har bidraget til at styrke og udvikle faglige organisationer forskellige 
steder i verden med fokus på rekruttering af nye medlemmer. IndustriALL har 
også arbejdet for at styrke og forsvare faglige rettigheder globalt ofte i samarbej-
de med andre globale, faglige organisationer.
IndustriALL har forsat arbejdet med at indgå globale rammeaftaler med multinati-
onale selskaber. Eksempelvis indgik IndustriALL en rammeaftale med det svenske 
tøjfirma H&M i november 2015. En rammeaftale, der udstrækker rettigheder til 1,6 
millioner arbejdere i H&Ms globale værdikæde. Se mere på industriall-union.org.
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Det er i kongresperioden lykkedes at etablere et treårigt projekt i tre østafrikanske 
lande i et samarbejde med Ulandssekretariatet og IndustriALL. Projektet ledes af 
IndustriALL’s regionale kontor i Sydafrika.
IndustriALL Global holder kongres i efteråret 2016.

Myanmar/Burma
Kongressen i 2012 bevilgede 100.000 kr. til at forsætte støtten til burmesisk 
fagbevægelse. Støtten skulle anvendes til sikring af drift af en uddannelsesinstitu-
tion for fagligt aktive i Myanmar. Metal har tidligere støttet en skole på grænsen 
mellem Thailand og Myanmar, men i forbindelse med demokratiseringsproces-
sen og åbningen af Myanmar blev det i kongresperioden muligt at flytte skolen 
ind i selve Myanmar.

Honduras
Metalkongressen bevilgede I 2012 100.000 kr. til fagbevægelsen i Honduras. Den 
daværende formand for LO i Honduras, Bakedano, holdt tale til kongressen ved 
modtagelse af solidaritetsbevillingen.
Solidaritetsprisen var øremærket til en skole for uddannelse af tillidsrepræsentan-
ter. Forbundet har i kongresperioden fulgt projektet sammen med Ulandssekre-
tariatet. 
Fagbevægelsen i Honduras arbejder under meget vanskelige og til tider livsfarlige 
vilkår. Honduras er et land, hvor stort set alle ILO-konventioner overtrædes, hvil-
ket er genstand for drøftelser og fordømmelse på de årlige møder i ILO i Geneve.
Forbundets støtte har været med til at udgøre en forskel for det faglige arbejde i 
Honduras.
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 2 Mikael Bay Hansen, sekretariatschef
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LOV- OG ORGANISATIONSUDVALG

Lov- og Organisationsudvalget består af:  
   5 repræsentanter fra regioner i forretningsudvalget
   Forbundets hovedkasserer
   1 forbundssekretær 
   Forbundets næstformand (formand for udvalget)

Udvalgets opgave er at afklare alle forhold vedrørende forbundets vedtægter 
og om nødvendigt udarbejde en indstilling til forbundets hovedbestyrelse som 
grundlag for, at hovedbestyrelsen kan træffe en beslutning. Udvalget har i kon-
gresperioden forholdt sig til følgende principielle spørgsmål:

Fusion af afdelinger, som ikke har en geografisk fælles grænse
Udgangspunktet for, at to afdelinger kan fusionere, er, at de har en fælles grænse, 
så afdelingerne udgør et sammenhængende geografisk område efter en fusion. 
Metal Sydvest (Sydsjælland) og Metal Lolland-Falster ønskede at fusionere, men 
havde ikke en fælles grænse, idet Metal Storstrøm er placeret imellem de to 
afdelinger og ikke ønsker at indgå i en fusion med de to afdelinger. Man valgte at 
godkende en undtagelse af reglen om den fælles grænse, selvom de to afdelin-
ger ikke udgjorde et naturligt geografisk og arbejdsmæssigt område. Udgangs-
punktet for fremtidige fusioner vil forsat være, at man har en fælles geografisk 
grænse.

Suppleanter til forretningsudvalget
På kongressen vælger man et forretningsudvalgsmedlem og en suppleant fra 
hver af de fem regioner. I løbet af kongresperioden var man dog i den situation, 
at både medlem og suppleant fra en region fratrådte deres tillidshverv som afde-
lingsformænd. Regionen havde derfor ingen repræsentant i forretningsudvalget.
Da det ikke var ønskeligt at have en region, der ikke var repræsentant i forret-
ningsudvalget, godkendte hovedbestyrelsen følgende indstilling: 

”Såfremt et kongresvalgt medlem af forretningsudvalget fra en region fratræder i 
en kongresperiode, og der ikke er en valgt suppleant for denne, skal formændene 
for afdelingerne i den pågældende region blandt dem indstille til hovedbestyrel-
sen en kandidat til at indtræde som medlem af forretningsudvalget i stedet for 
den fratrådte i den resterende del af kongresperioden. Indstillingsvalget foretages 
med den stemmevægt, den enkelte afdelingsformand har i hovedbestyrelsen. 
Hovedbestyrelsen vælger herefter forretningsudvalgsmedlemmet”.

Retssagen mellem Metal København og Afdeling 16
Metal København består i dag af to afdelinger, henholdsvis Metal Hovedstaden 
og Metal Afdeling 16. 
Metal Afdeling 16 har ønsket at melde sig ud af Metal København. Spørgsmålet 
er, om det er muligt, idet forbundets loves § 19 siger, at der skal være fælles 
 administration, hvis flere afdelinger dækker det samme geografiske område.
Metal Afdeling 16 har valgt at anlægge en retssag ved de civile domstole for at få 
medhold i, at de kan melde sig ud af Metal København og medtage en forholds-
mæssig andel af formuen. Sagen er uafklaret, da den pt. kører ved domstolen.
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Forbundet har været indkaldt som vidne og har redegjort for forbundets opbyg-
ning, herunder at Dansk Metal er et fællesskab af forbund og afdelinger, som den 
enkelte afdeling ikke kan melde sig ud af. I forhold til spørgsmålet om, hvor langt 
afdelingernes suverænitet rækker, har forbundet forklaret, at afdelingerne er en 
 integreret del af vores organisation, og forbundet kan indgå juridiske aftaler, der 
forpligter afdelingerne. Fx slår Arbejdsretten hårdt ned på en afdeling, som opfor-
drer til en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse på en af forbundets overens-
komster. I forhold til politiske spørgsmål har afdelingerne derimod stor suverænitet.
Forbundet har løbende haft drøftelser med de to afdelinger, uden at vi har 
 kunnet løse deres uenighed.
Sagen var den 1. marts 2016 ikke afsluttet, men man håber på et forlig mellem 
parterne inden en eventuel retssag.

Suspension af en valgt kasserer
Ifølge § 28, stk. 4, i forbundets love kan en afdelingsbestyrelse træffe beslutning 
om at suspendere en valgt afdelingskasserer, hvis der er mangler ved et regnskab.
På baggrund af en konkret henvendelse om, hvornår man anvender mistillid 
henholdsvis suspension, traf Lov- og Organisationsudvalget beslutning om at 
bruge de principper, som bliver anvendt i de arbejdsretslige forhold mellem 
 mistillid og suspension, og på den baggrund var forholdene følgende:
Afdelingsbestyrelsen kan suspendere en valgt afdelingskasserer, så længe der 
er foregået en undersøgelse/udredning. Når undersøgelsen/udredningen er 
afsluttet, skal bestyrelsen beslutte, om der er grundlag for, at afdelingskassereren 
kan genindtræde i sin funktion, eller om afdelingsbestyrelsen skal stille mistillids-
votum og dermed indkalde til en generalforsamling.

Antal af stemmer i hovedbestyrelsen
Hvert medlem af hovedbestyrelsen har den stemmevægt i hovedbestyrelsen, 
som de havde af antal delegerede med til kongressen.
I vedtægterne er det bestemt, at der er 2 delegerede for de første 500 medlem-
mer og yderligere 1 delegeret for hver efterfølgende 500 medlemmer.
Ved en fusion overtager den nye afdelingsformand alle de stemmer, som de 
fusionerede afdelinger havde ved en afstemning i hovedbestyrelsen frem til 
 førstkommende ordinære kongres.

Metal Sæby
Lov- og Organisationsudvalget har godkendt opløsning af Metal Sæby. Deres 
forpligtelse og formue overgår til forbundet, og der bliver samtidig indsat en 
bestyrelse bestående af repræsentanter fra forbundet. Da den skriftlige beretning 
gik i trykken, var der indkaldt til generalforsamling i afdelingen. 

Antal kongresdelegerede
Lov- og Organisationsudvalget har fået et spørgsmål om, hvor mange delege-
rede der kan deltage i kongressen, hvis én eller flere afdelinger slår sig sammen 
efter den 1. januar i det år, hvor kongressen skal afholdes. Udvalget besluttede, 
at den fusionerede afdeling kan sende 1 repræsentant (formanden) i henhold til 
§ 3, stk. 1, i forbundets love. Derudover kan de sende det antal delegerede, som 
den enkelte afdeling havde ret til efter § 3, stk. 2, pr. den 1. januar i det år, hvor 
kongressen bliver afholdt.
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AFDELINGSSAMMENLÆGNINGER

Igennem kongresperioden har der været afdelinger, der har ønsket sammen-
lægning.

Efter indstilling fra Lov- og Organisationsudvalget har hovedbestyrelsen, jf. 
 forbundslovens § 19 stk. 3, godkendt følgende afdelingssammenlægninger:

Følgende afdelinger blev sammenlagt med virkning fra den  
1. januar 2013:
Metal Haderslev og Metal Sønderjylland sammenlagt til en ny afdeling:  
Metal Sønderjylland.
Metal Kalundborg og Metal Midtsjælland sammenlagt til en ny afdeling:  
Metal Midt-Vestsjælland.
Metal Kolding-Vejen og Metal Vojens sammenlagt til en ny afdeling:  
Metal Kolding-Vejen Vojens.
Metal Varde og Metal Vest sammenlagt til en ny afdeling: Metal Vest.

Følgende afdelinger blev sammenlagt med virkning fra den  
1. januar 2014:
Metal Lolland Falster og Metal Sydøstsjælland sammenlagt til en ny afdeling: 
Metal Sydøst.
Metal Odense og Metal Tele Fyn sammenlagt til en ny afdeling: Metal Odense.
Metal Grindsted og Metal Vejle sammenlagt til en ny afdeling: Metal Vejle- 
Grindsted.

Følgende afdelinger blev sammenlagt med virkning fra den  
1. januar 2015:
Metal Grenå, Randers og Århus sammenlagt til en ny afdeling: Metal Østjylland.

ARBEJDSMARKEDSPENSION

De seneste fire år har været præget af stor usikkerhed på de internationale finan-
sielle markeder. Usikkerheden har i sagens natur vanskeliggjort forholdene for 
pensionsselskaberne.
Alligevel har arbejdsmarkedspensionerne også i de forgangne fire år sikret et 
relativt højt afkast. Det betyder, at opsparingen i samfundet er højere end den 
ellers ville have været, og det sikrer, at rigtig mange mennesker kan se frem mod 
en pensionisttilværelse med færre økonomiske bekymringer.
Overordnet er det vurderingen, at Industriens Pension, PensionDanmark og 
 Sampension har klaret sig fint i de forgangne år.

Den tidligere socialdemokratisk ledede regering nedsatte i 2014 en kommission, 
der skulle gennemgå pensionssystemet og pege på nye løsninger. Kommissionen 
blev dog nedlagt i juli 2015 efter regeringsskiftet.
I regeringsgrundlaget har den siddende regering annonceret, at der skal 
gennem føres en pensionsreform med det hovedsigte, at restgruppen af personer 
uden egen opsparing til pension skal reduceres markant.
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Industriens Pension
Industriens Pension opnåede i 2014 et gennemsnitligt afkast i markedsrente-
produktet på 9,9 pct. før skat. I 2013 var det tilsvarende afkast på 7,8 pct. I 2015 
var der i gennemsnit et afkast på 7,4 pct. i markedsrente. De yngste medlemmer 
fik mest, da de har en højere andel af aktier.
Den 1. januar 2015 blev forsikringen ved tab af erhvervsevne og forsikringen ved 
visse kritiske sygdomme forbedret. Medlemmer, der mister to tredjedele af deres 
erhvervsevne, kan få udbetalt en månedlig invalidepension. Tilkendelsen er ikke 
afhængig af, at man får tilkendt offentlig førtidspension.
Administrationsomkostningerne falder markant i 2016. Det sker efter, at Industriens 
Pension i 2015 indgik forlig med SKAT om at få refunderet moms (inkl. påløbne 
renter), som tidligere er betalt for administrationsydelser købt i ATP Pension-
Service frem til 2007. Det drejer sig om 137 mio. kr., som Industriens Pension har 
fået tilbage, efter en EU-dom sidste år fastslog, at forvaltning af pensionskasser 
er fritaget for moms. Det månedlige bidrag til administration bliver 16 kr. i 2016 
svarende til 192 kroner årligt.
Antallet af aktive medlemmer i Industriens Pension fortsætter med at stige. Siden 
første halvår 2014 er antallet af bidragsbetalende medlemmer steget med mere 
end 1.100. Fremgangen er et resultat af den fortsat positive udvikling i beskæf-
tigelsen i dansk industri.

PensionDanmark
Præmieindtægterne hos PensionDanmark steg fra 10,7 mia. kr. i 2013 til 12,5 mia. 
kr. i 2014. I samme periode steg udbetalingerne fra 4,7 mia. kr. til 5,1 mia. kr.
PensionDanmark har valgt en investeringsstrategi med større fokus på risiko-
spredning og færre aktier end de fleste andre markedsrenteprodukter. Det har for 
de yngre kunder betydet, at afkastet ligger i den lavere ende, da aktieeksponerin-
gen hos PensionDanmark er lavere, og aktierne har haft et rigtig godt 2014.

TABEL 2.2 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER PR. ÅR  
PR. FORSIKRET  (i kr.)

2012 2013 2014 2015

Industriens Pension 384 360 336 312

PensionDanmark 396 396 372 336

Sampension 447 416 401 412

TABEL 2.1 INVESTERINGSAFKAST I DE ENKELTE 
 PENSIONSSELSKABER (i pct.)

2012 2013 2014 2015

Industriens Pension 12,9 7,8 9,9 6,7

PensionDanmark 9,8 7,1 10,4 5,2

Sampension (Markedsrente) 10,7 8,9 7,2 / 12,0 1,4/5,2

Sampension  
(Gennemsnitsrente)

11,9 4,3 22,8 -

Anm.: 2015-tallene dækker årets første 6 måneder.
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Antallet af medlemmer er steget fra 642.178 i 2013 til 662.107 i 2014. Ultimo  
3. kvartal 2015 var medlemstallet på 687.808. Ser man kun på de aktive medlem-
mer, det vil sige kunder med arbejdsgiverbidrag eller egenindbetalinger inden for 
de seneste 12 måneder, så er tallet steget fra 351.945 i 2013 til 362.340 i 2014.
På sundhedsordningen var der ved udgangen af 3. kvartal 2015 i alt 294.300 
medlemmer. Det er en stigning på 3,2 pct.
Afkastet steg fra 7,4 pct. i 2013 til 10,4 pct. i 2014. I 2015 opkrævedes 336 kr. pr. 
medlem til dækning af administrationsomkostninger. Dette beløb falder til 297 kr. 
i 2016.

Sampension
Sampension har ligesom de to øvrige selskaber haft et godt resultat. I 2014 lå 
resultatet for medlemmer, der har markedsrente, på mellem 7,2 og 12,0 pct.
Sampension har haft en positiv udvikling i antal medlemmer. Der var i 2015 godt 
301.000 medlemmer. Det tilsvarende tal var i 2014 knapt 297.000. Antallet af 
bidragsydende medlemmer er faldet fra 121.332 til 120.508.
Bidragssatsen er faldet for sjette år i træk. Senest med 15 kr. fra 416 kr. i 2013 til 
401 kr. i 2014.
Sammen med en række andre pensionsselskaber, DEAS og MT Højgaard er 
 Sampension med i OPP-projektet om at bygge en ny afdeling til Slagelse 
 Sygehus for godt 500 mio. kr. Afdelingen skal stå klar i 2018.

Hjemmesider om pension
På hjemmesiden pensionsinfo.dk kan vores medlemmer løbende se deres 
 pen sionsforhold. Siden giver på en enkel måde et godt overblik.
Siden seneste kongresberetning har Forsikring & Pension åbnet hjemmesiden 
faktaompension.dk, hvor man kan sammenligne produkter, afkast, omkostninger 
m.v. mellem forskellige pensionsselskaber.

DET MARITIME UDVALG UNDER CO-INDUSTRI

Det maritime område – også kaldet Det Blå Danmark – spiller en stor rolle for 
udviklingen, beskæftigelsen og eksporten.
Danmark har fortsat en stærk position på verdensmarkedet, blandt andet fordi 
vi kan udvikle og levere højteknologiske og specialiserede produkter til konkur-
rencedygtige priser. Sektoren er stærkt globaliseret, og vi har en eksportandel på 
65 pct. Sektoren beskæftiger ca. 80.000 personer direkte og herudover 35.000 
indirekte. Den største gruppe er ansatte med en erhvervsmæssig uddannelse  
(ca. 40 pct.). Der arbejdes med produktion, udvikling og servicering, og der leve-
res betydelige leverancer til skibe, der bygges uden for Danmark.
Den tidligere og den nuværende regering arbejder med vækstplaner, og i forhold 
til Det Blå Danmark er der iværksat 39 initiativer, som enten er i gang eller skal 
implementeres. 
Der er også et godt samarbejde med Danske Maritime om blandt andet at 
tiltrække flere unge til sektoren, herunder at få flere igennem en erhvervsuddan-
nelse. Kvalificeret arbejdskraft er en af nøglerne til den videre udvikling.
De senere år har CO-industri, Danske Maritime og Danmarks Rederiforening 
holdt konferencer på Christiansborg. Her sættes der fokus på sektorens ramme-
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betingelser, udviklingsmuligheder, uddannelse, forskning og andre for branchen 
afgørende forhold. På konferencerne er der også en dialog med folketingsmed-
lemmer, hvor der udveksles ideer og synspunkter, der kan understøtte Danmarks 
position og muligheder på området.

Et helt særligt internationalt problem er, at ophugning af skibe mange steder sker 
under kummerlige forhold for medarbejderne – i nogle tilfælde børn – og under 
stærkt kritisable miljømæssige forhold. På den baggrund blev der i 2009 i FN regi 
besluttet en konvention for sådant arbejde (Hongkong-konventionen). Den træder 
ikke i kraft, før den er ratificeret af 15 lande, der tilsammen udgør 40 pct. af 
verdens bruttotonnage. EU har ligeledes en forordning, der stiller større krav end 
FN-forordningen, og Danmark er i gang med en ratificeringsproces.
På det internationale område er forbundets og CO-industris formand, Claus Jensen 
medlem af IndustriAll Global Shipbuilding-Shipbreaking Action Group, hvor han 
var formand. Formandskabet er nu overtaget af en japansk kollega.
Som det fremgår, har CO-industris maritime udvalg fokus på branchens udviklings- 
og vækstmuligheder, som følges regionalt, nationalt og internationalt, og forbundet 
har såvel regionale repræsentanter som forbundsrepræsentation i udvalget.

TEKSAM

TekSam er et samarbejdsorgan imellem CO-industri og Dansk Industri, der 
 administrerer samarbejdsaftalen samt hjælper og rådgiver virksomhedernes sam-
arbejdsudvalg gennem blandt andet materialer, konsulenttjeneste og afholdelse 
af møder og kurser.
TekSam udgiver løbende forskelligt materiale om fx psykisk arbejdsmiljø, stress 
og mobning, uddannelsesplanlægning, ligeløn, og hvordan man fastholder syge 
medarbejdere. Materialerne kan man finde på TekSams hjemmeside. 
Nyvalgte tillidsrepræsentanter bliver indbudt til at deltage i et 2x2-dages kursus, 
som CO-industri og Dansk Industri holder i fællesskab. Vi opfordrer alle nyvalg-
te til at deltage i kurset, da der bliver gennemgået andre emner end dem, man 
kommer igennem på tillidsrepræsentantuddannelsen på Metalskolen Jørlunde. I 
2015 blev der valgt 471 nye tillidsrepræsentanter, og 155 af dem valgte at deltage 
i et af de 10 kurser, der blev afholdt. Desværre er det kun ca. 1/3 af tillidsrepræ-
sentanterne, hvilket ikke er tilfredsstillende.
”Årsdag i TekSam” er for mange samarbejdsudvalg en begivenhed, hvor man har 
mulighed for at høre oplæg, som kan give inspiration til arbejdet på virksomhe-
den efterfølgende. Det har betydet, at der hvert år er mange, der deltager. I 2013 
var temaet ”Udvikling og produktion – Danmark som produktionsland”, hvor der 
var 750 deltagere. I 2014 var temaet ”Samarbejde om vækst”, hvor 850 deltog. I 
2015 var temaet ”Den mangfoldige og rummelige arbejdsplads”, hvor der var  
673 deltagere. Hvis vi alene ser på virksomhederne i 2015, bidrog 86 virksomheder 
med 611 deltagere – et gennemsnit på 7,1 deltager pr. virksomhed.
Evalueringer af årsdagene viser, at deltagerne er tilfredse med form og indhold.  
På en skala fra 1 til 10 er scoren på spørgsmålet ”Har du lyst til at deltage i 
 årsdagen næste år?” 9,1. 
TekSam tilbyder endvidere via konsulenttjeneste at arbejde med LEAN og 
lønsystemer i samarbejde med virksomhedernes samarbejdsudvalg. Derudover 
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har man være involveret i praktikpladskampagnen og et kursus for henholdsvis 
bestyrelsesmedlemmer og ESU-repræsentanter. 

SPYDSPIDSERNE

I kongresperioden har vi gennemført det 9. spydspidsforløb, som er et uddan-
nelsesprogram over 4 uger henvendt til yngre tillidsrepræsentanter, der ved 
deres aktive deltagelse i det faglige arbejde har vist, at de er ”spydspids” på deres 
område. I løbet af kursusforløbet kommer deltagerne bredt rundt om faglige og 
politiske emner, og frem for alt arbejdes der med sammenhængen mellem det 
faglige arbejde og den politiske dagsorden.
Deltagerne har i løbet af kurset mødt centrale personer fra både det faglige og 
det politiske miljø. De har fået muligheden for en studietur til Bruxelles for at 
se, hvordan EU arbejder, og hvilken rolle det europæiske samarbejde har for det 
danske samfund. 
Håbet er, at deltagerne efter kurset vil være mere aktive i den samfundsmæssige 
debat. På det seneste spydspidsforløb var der fokus på, hvordan man kan bruge 
de elektroniske medier som fx Facebook.

IT-OMRÅDET

I begyndelsen af kongresperioden stod det klart, at der var behov for at skifte 
it-system. Der var fx et stigende behov for, at man kunne anvende data på tværs 
af de forskellige systemer, og frem for alt var der et behov for, at data var til 
rådighed uden for de ansattes faste arbejdspladser.  
Med andre ord skulle det være muligt at tage sine data med ud til  medlemmerne.
Samtidig var der et klart ønske om at få et system, hvor det var let at udvikle nye 
programmer for at servicere medlemmerne, og et system mange kunne bruge.
Ledelsen i Dansk Metal og KMD holdt flere møder om et nyt it-system, som 
kunne afløse det daværende, idet man var enige om, at den grundplatform, som 
fx Winnie var udviklet i, ikke længere var hensigtsmæssig at udvikle på. KMD øn-
skede at udvikle et nyt a-kasse-system i Oracle-programmet SAP, da man havde 
nogle gode erfaringer med at udvikle nyt i dette miljø, fx udbetaling af sygedag-
penge og barsel ved Udbetaling Danmark. 
Der var flere problemer ved at overgå til en SAP-platform. Det var et helt nyt 
system, der skulle udvikles, hvor både tidsplan og økonomi var usikre. Endvidere 
var det Dansk Metal samt eventuelt andre organisationer, som selv skulle stå for 
den løbende integration mellem SAP og fx Microsoft-platformen, hvilket ingen 
ville prisfastsætte.  Det var også typisk større virksomheder og organisationer 
end Dansk Metal, som valgte at bruge SAP til deres løsninger, da det er et meget 
komplekst system. 
Endvidere lå der i den politiske risiko, at det ville bliver endnu lettere at flytte udbe-
talingerne fra a-kassen over til Udbetaling Danmark, hvis vi brugte samme system.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe på a-kasseområdet, som skulle vurdere, hvilke 
af de tre a-kassesystemer på markedet, Dansk Metal ville være bedst tjent med. 
Konklusionen blev, at Dansk Metal skulle vælge Modulus fra Netcompany. På 
det tidspunkt var Modulus det mest færdigudviklede system, og samtidig kunne 
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Netcompany fremvise den bedste driftsaftale. Siden Dansk Metal og HK er be-
gyndt at anvende Modulus, er ca. halvdelen af alle a-kassemedlemmer omfattet 
af dette system. 
Herefter valgte vi at indgå et samarbejde med Netcompany om de fremtidige 
systemer.

Oprindeligt var det planen, at vi skulle have overgået til det nye it-system pr.   
1 november 2014, men da de forskellige tests ikke var tilfredsstillende, blev drifts-
datoen skubbet et par gange til mandag den 8. juni 2015.
Desværre, i lighed med mange andre store it-projekter, lykkedes det ikke at gen-
nemføre det til den planlagte tid eller inden for de økonomiske rammer, som var 
afsat, og det endte med at koste i alt 220 mio. kr. Det skyldtes mange forskellige 
forhold. Blandt andet blev det nødvendigt med en længere periode med drift af 
to systemer, ændringer af krav til systemet under udvikling samt en udvidelse af 
testfasen.

Dansk Metal har igennem flere år anvendt Captia som sagsbehandlingssystem. 
I forbindelse med den nye it-platform valgte vi at overgå til GetOrganized, som 
ligeledes er et produkt fra NetCompany. Her fik vi den fordel, at både forbundet 
og a-kassen kunne anvende det samme system. Dette gav bedre mulighed for, at 
forbundet og afdelinger kunne arbejde i den samme sag og dermed ikke behøve 
at sende papir frem og tilbage til hinanden. Der har i kongresperioden været 
arbejdet med at udbrede anvendelsen af sagssystemet til hele organisationen.

I forbindelse med det nye it-system valgte vi at overgå til bærbare PC’er. Endvi-
dere overgik vi til Microsoft Office 365 som det grundprogram, alle anvender.
For at sikre så stor en fleksibilitet som muligt i forhold til at få adgang til data, 
fik de fleste medarbejdere, både i afdelingerne og forbundet, en bærbar, som 
havde et SIM-kort indbygget, så man kan logge på systemet alle steder fra. Hvis 
afdelingen ønskede, at deres medarbejdere skulle have samme mulighed, kunne 
afdelingen bestille ekstra SIM-kort. 
Ligeledes valgte vi at overgå til FollowMe-print, som betyder, at ansatte nu kan 
printe ud på alle printerne i Dansk Metal Forbund, Metalskolen Jørlunde eller af-
deling. Dermed er det gjort lettere for den medarbejder, som hele tiden kommer 
rundt i organisationen.

Forbundet er i kongresperioden begyndt at sende mails til medlemmer om fx 
ændring af deres overtidssatser, eller hvordan de skal forholde sig ved sygdom 
under ferie. Med det nye system får vi mange flere muligheder for at ramme de 
rigtige medlemmer med de oplysninger, som de har brug for, og frem for alt vil 
vi på længere sigt få mulighed for, at medlemmerne i langt større omfang end i 
dag selv kan opdatere deres oplysninger. 
Vi har i forbindelse med det nye a-kassesystem tilkøbt muligheden for, at syste-
met automatisk kan sende mails til medlemmerne, når særlige begivenheder 
indtræder. Vi vil i den kommende periode udvide dette til også at være et system, 
vi anvender på det faglige område.

Igennem mange år blev Dansk Metals Servicedesk drevet af KMD, som også 
leverede de fleste af Dansk Metals it-systemer, blandt andet vores kontingent- og 
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a-kassesystem Winnie. Da vi besluttede at bruge Netcompanys program, opstod 
der problemer med at få de to konkurrerende firmaer til at arbejde sammen på 
en tilfredsstillende måde, og derfor traf forbundet beslutning om, at Dansk Metal 
selv skulle stå for at drive en Servicedesk. Derfor blev de fornødne medarbejdere 
ansat til opgaven pr. 1. januar 2016. 
Servicedesk modtager og behandler omkring 400 henvendelser om ugen, 
 næsten én pr. bruger.
I forbindelse med det nye forbundshus besluttede vi at gå over til trådløst 
netværk, da det ville skabe en større fleksibilitet for den enkelte medarbejder at 
kunne tage deres bærbare PC’er med rundt i huset. Samtidig skulle vi ikke betale 
for opkobling til et netværk.

På Metalskolen Jørlunde er der også foretaget en opdatering af it. Det betyder, 
at vi i fremtiden kan give kursisterne på de enkelte hold mulighed for at have et 
elektronisk forum, hvor alt undervisningsmateriale er tilgængeligt. Dermed skal vi 
ikke printe så meget materiale som tidligere. Den største fordel er dog, at delta-
gerne vil få mulighed for at genfinde oplæg mv., efter de har forladt skolen.  
Vi har nu fået et it-system, som kan danne platform for at udvikle de elektroniske 
løsninger, vi har behov for i fremtiden. Der vil dog gå en periode, før alle er fuldt 
fortrolige med de muligheder, som de nye systemer giver, og vi dermed kan få 
den fulde udnyttelse af dem.
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KONGRESPERIODEN – ET OVERBLIK

Beskæftigelsen blandt Metalmedlemmer har i kongresperioden udviklet sig 
 positivt. Danske industrivirksomheder kom gradvist ud af finanskrisen og begynd-
te igen at efterspørge dygtige håndværkere. Udviklingen afspejler sig i ledigheds-
tallene blandt Metalmedlemmer. Fra september 2012 til december 2015 faldt 
ledigheden i Metals a-kasse fra 6,2 pct. til 3,7 pct. 
Faldet i Metalledigheden skyldes imidlertid også, at ca. 1.300 Metalmedlemmer 
faldt ud af dagpengesystemet i løbet af 2013 som konsekvens af halveringen af 
dagpengeperioden. 
Det stigende behov for faglært arbejdskraft og behovet for et trygt dagpenge-
system har derfor været de overordnede fokuspunkter for Dansk Metals arbejds-
markedspolitiske indsats i kongresperioden.

Den politiske udvikling
En aktiv arbejdsmarkedspolitik, der matcher de lediges kvalifikationer med virk-
somhedernes behov for arbejdskraft, er én af grundpillerne i den danske arbejds-
markedsmodel. Under de 10 år med VKO i 00’erne blev uddannelsesindsatsen 
for de ledige skåret ned. I stedet voksede omfanget af meningsløse virksomheds-
praktikker, offentlige løntilskud og vejledningstilbud. Samtidig blev der gennem-
ført lovgivning, der svækkede det fagligt afgrænsede a-kassesystem.

Den socialdemokratisk ledede regering nedsatte i 2013 det såkaldte Carsten 
Koch-udvalg, der skulle komme med forslag til en reform af beskæftigelses-
indsatsen. Dansk Metal satte afgørende fingeraftryk på udvalgets arbejde om 
de forsikrede ledige og den politiske opfølgning. Især skete der en styrkelse af 
uddannelsesindsatsen for ledige faglærte og ufaglærte i den beskæftigelsesre-
form, der trådte i kraft den 1. januar 2015. Samtidig blev det sikret, at det fortsat 
er a-kasserne, der er indgangen for de forsikrede ledige.

Et attraktivt dagpengesystem, der giver en rimelig kompensation ved ledighed, 
er en anden afgørende forudsætning for det fleksible danske arbejdsmarked. 
Forringelserne i dagpengesystemet, der blev gennemført af VKO i 2010, betød, 
at omkring 34.000 ledige mistede deres ret til dagpenge i 2013, mens der var 
tale om knap 17.000 ledige i 2014. Hermed skete der en markant svækkelse af 
trygheden i dagpengesystemet.
Dansk Metal har i kongresperioden arbejdet for at begrænse følgevirkningerne 
af dagpengereformen i 2010 og få en reform af dagpenge systemet, der øger 
trygheden på arbejdsmarkedet. 
Det lykkedes blandt andet på grund af pres fra Dansk Metal at få  gennemført 
flere initiativer målrettet de personer, der mistede dagpenge retten.

Via LO’s deltagelse i Dagpengekommissionen og den efterfølgende politiske 
behandling var Metal med til at sikre en bred politisk aftale om et nyt dagpenge-
system med forbedringer af blandt andet mulighederne for at genoptjene retten 
til dagpenge. Derimod blev der ikke ændret på, at dagpengene for store grupper 
på arbejdsmarkedet, herunder Metalmedlemmer, ikke dækker mere end halv-
delen af den tidligere indkomst.
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Strategisk arbejde med medlemstilbud
Kongressen i 2012 vedtog, at Dansk Metal skulle styrke arbejdet med jobformid-
ling og job- og uddannelsesrådgivning. Hjælp til at komme i job og vejledning 
om uddannelsesmuligheder er blandt de ydelser, medlemmerne prioriterer aller-
højest, når de udtrykker deres forventninger til Dansk Metal.
Derfor har en styrkelse af Metal JobService været et strategisk indsatsområde for 
arbejdsmarkedsafdelingen, når det gælder udviklingen af medlemsrettede ydelser. 
I kongresperioden er også Metal JobStarter kommet til. JobStarter er et tilbud til 
alle opsagte medlemmer om jobformidling og job- og uddannelsesrådgivning.

Det har også vist sig, at dokumentation og synlighed i offentligheden af Dansk 
Metals jobformidling har givet en bred anerkendelse fra andre organisationer på 
arbejdsmarkedet og bredt i det politiske system. Dette har været medvirkende til 
at bane vejen for politisk indflydelse og helt konkrete Metalaftryk på indholdet i 
politiske forlig på arbejdsmarkedsområdet.
Det er et mål for Dansk Metal at være den organisation på det arbejdsmarkeds-
politiske område, der på de prioriterede områder er den mest ideskabende og 
mest udviklende organisation, når det gælder politikforslag, udvikling af nye 
redskaber og gennemførelse af konkrete aktiviteter.
Dette mål er det i høj grad lykkedes at indfri i den forløbne kongresperiode gen-
nem en indsats i hele organisationen, når det gælder forbund, a-kasse, afdelinger 
og Arbejdsmarkedsudvalget i Metal.
I det følgende gennemgås mere uddybende indholdet i Metals strategiske 
 arbejdsmarkedspolitiske indsatsområder i kongresperioden.

ARBEJDSMARKEDSREFORMER 

Udredning af den aktive beskæftigelsesindsats – Carsten Koch-udvalget
Den daværende SR-regering nedsatte i februar 2013 et ekspertudvalg – Carsten 
Koch-udvalget – der skulle foretage en udredning af den aktive beskæftigelsesind-
sats. Udvalget fik til opgave at komme med forslag til, hvordan de ledige kommer 
hurtigst muligt i varig beskæftigelse, samt hvordan virksomhederne får den kvalifi-
cerede arbejdskraft, de har behov for. Udvalget skulle i fase I beskæftige sig med de 
forsikrede ledige, mens fase II skulle omhandle de ikke-arbejdsmarkedsparate.

Metal hilste nedsættelsen af udvalget velkomment. Det var en længe ventet og 
efterspurgt mulighed for et opgør med de foregående 10 års perspektivløse 
beskæftigelsespolitik fra VKO. En politik, der var præget af mistillid og kontrol af 
de ledige, meningsløse aktiveringstilbud og forringelser i de lediges muligheder 
for uddannelse.

Metal havde tre klare prioriteringer til indholdet i en kommende beskæftigelses-
reform. Først og fremmest skulle der ske en styrkelse af det arbejdsløse medlems 
mulighed for hurtig opkvalificering til nyt job. For det andet skulle kontakten 
med de ledige fremover basere sig på tillid og medarbejderskab. For det tredje 
skulle a-kasserne have en styrket rolle i beskæftigelsesindsatsen for at udnytte de 
faglige a-kassers styrker, når det gælder jobformidling og job- og uddannelses-
rådgivning af arbejdsløse medlemmer.
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Med disse pejlemærker for øje dokumenterede Metal, at jobrettet uddannelse er 
det bedste tilbud, når det handler om at få arbejdsløse Metalmedlemmer i job. 
Metal kunne også, som den eneste faglige organisation og a-kasse, dokumentere 
en betydelig jobformidling, som et af de håndfaste argumenter for, at a-kasser 
og fagforeninger skulle spille en større rolle i beskæftigelsesindsatsen. Hertil kom, 
at opsagte med overenskomsterne i 2014 fik ret til to timers vejledning i fagfor-
eningen/a-kassen og udvidede muligheder for uddannelse i opsigelsesperioden. 
Det var et yderligere argument for, at a-kasserne skulle tildeles en central rolle i 
den første del af ledighedsperioden.

Da Carsten Koch-udvalget afleverede sin rapport til regeringen om de forsikrede 
ledige, måtte man desværre konstatere, at flere af anbefalingerne gik stik imod 
Metals ønsker.
I stedet for at styrke a-kassernes kontakt med medlemmerne foreslog udvalget, at 
jobcentrene skulle havde den første kontakt og vurdere de lediges jobmuligheder. 
Arbejdsløse under 30 år skulle slet ikke have kontakt til a-kasserne og efter 6 må-
neders ledighed var det alene jobcenteret, der skulle stå for kontakten til de ledige.
Hvad angår uddannelse foreslog udvalget, at faglærte først kunne opnå ret til ud-
dannelse efter reelt 8 måneders ledighed, når de efter et halvt års ledighed først 
havde deltaget i fx virksomhedspraktik.
Derfor gik Metal ud med en hård kritik af udvalgets forslag. Samtidig kom Metal 
med to klare meldinger til de politiske forhandlinger: At det var afgørende, at 
a-kasser og fagforeninger skulle være indgangen i indsatsen for at få arbejdsløse 
i job, og at de arbejdsløse medlemmer af Metal skulle have flere og ikke færre 
muligheder for tidlig opkvalificering til et nyt job.

Forlig om en beskæftigelsesreform
I juni 2014 landede SR-regeringen sammen med Venstre, de Konservative og 
Dansk Folkeparti et bredt politisk forlig om en beskæftigelsesreform. Forliget 
afveg på to helt centrale punkter fra forslagene fra Carsten Koch-udvalget.
For det første fik ledige ufaglærte og faglærte samt ledige med en kort videre-
gående uddannelse ret til 6 ugers jobrettet uddannelse fra første ledighedsdag 
efter en landsdækkende positivliste. Samtidig blev der afsat 100 mio. kr. om året 
til en regional uddannelsespulje, der blev målrettet områder med mangel på ar-
bejdskraft. Uddannelserne skal drøftes og godkendes i de samtidigt nyoprettede 
Regionale Arbejdsmarkedsråd. Endelig blev der afsat 200 mio. kr. til et uddannel-
sesløft af ufaglærte og faglærte med forældet uddannelse.
Midlerne til finansiering af den øgede uddannelsesindsats blev taget fra de man-
ge meningsløse tilbud om vejledning og løntilskud, som var et resultat af den 
tidligere beskæftigelsespolitik.
For det andet blev det sikret, at de lediges indgang til den aktive beskæftigelses-
indsats sker i a-kasserne med CV-samtalen. Dermed er det fortsat muligt at 
knytte de faglige organisationers indsats i opsigelsesperioden sammen med den 
tidlige indsats i dagpengeperioden.

Med forliget blev der også indført tre fællessamtaler, hvor både jobcentrene og 
a-kasserne deltager. Fællessamtalerne foregår efter 6 ugers ledighed, 6 måne-
ders og 16 måneders ledighed. Fællessamtalerne giver a-kasserne mulighed for 
at støtte medlemmerne i forhold til fx relevante tilbud om uddannelse.
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Dermed indfriede det politiske forlig i høj grad de krav, Dansk Metal havde arbej-
det for under det langvarige arbejde med en reform af beskæftigelsesindsatsen.

Opfølgning på beskæftigelsesreformen – ny arbejdsdeling 
Det nye kontaktforløb i beskæftigelsesreformen var en god lejlighed til at vur-
dere, hvordan Metal bedst bruger sine ressourcer på området. Første prioritet er 
den tidlige indsats. Her er opgaven forankret i afdelingerne, hvor kendskabet til 
Metals job- og uddannelsesområder og kontakten til de lokale virksomheder er 
grundlaget for indsatsen. Det er baggrunden for, at flere medlemmer af Metals 
a-kasse er kommet i job efter 6 måneder sammenlignet med medlemmerne i fx 
Krifa og Det Faglige Hus.

Erfaringerne i forbindelse med blandt andet akutindsatsen viste imidlertid, at det 
er en svær opgave at få langtidsledige i job. Her er der ofte behov for en langt 
mere håndholdt og bredere indsats.
Derfor besluttede Metal i forbindelse med implementeringen af beskæftigelses-
reformen en ny model for kontakten med de ledige medlemmer:
Afdelingerne har ansvaret for den tidlige indsats inden 6 måneders ledighed. Her 
skal der være et øget fokus på aktiv jobsøgning fra 1. ledighedsdag, herunder 
konkrete ansøgninger på aktuelle jobopslag i Metal JobService.
Efter 6 måneders ledighed tager et nyt tværgående team af 6 jobkonsulenter 
over og deltager i 6- og 16-måneders samtalerne. Det nye team udvikler, udby-
der og gennemfører herudover også workshops om fx jobsøgning, der først og 
fremmest er målrettet langtidsledige medlemmer.
Jobkonsulenterne er fysisk placeret rundt i landet på afdelingskontorer, men der 
foregår et tæt samarbejde i teamet vedrørende erfaringsudveksling og udvikling 
af jobunderstøttende aktiviteter.
De foreløbige erfaringer med teamet er positive. Medlemmerne oplever generelt, 
at fællessamtalerne giver dem et ekstra udbytte. Der er ligeledes positive tilbage-
meldinger fra de workshops, der er afholdt.

Jobrettet uddannelse
Beskæftigelsesreformens ret til 6 ugers jobrettet uddannelse efter en landsdæk-
kende positivliste er en god ramme for, at ledige medlemmer hurtigt kan få den 
kortvarige opkvalificering, der kan være den direkte vej i job.

Imidlertid er den konkrete udformning af positivlisten problematisk. Listen er 
 meget detaljeret og angiver nogle helt bestemte kursuspakker. Det gør listen til 
et alt for ufleksibelt redskab, når man skal få lediges kompetencer til at passe 
med det, virksomhederne aktuelt efterspørger.
Metal har rejst problemstillingen over for beskæftigelsesminister Jørn Neergaard 
Larsen, og foreslået en forsøgsordning med en mere fleksibel model inden for 
svejseområdet. Det er her – med de mange specialiserede certifikatkurser – 
 problemet er størst. Det er ligeledes her, hvor der aktuelt er de største rekrut-
teringsudfordringer. Forslaget om en forsøgsordning bakkes op af parterne i 
Beskæftigelsesrådet.
Ministeren har indtil videre afvist konkret handling for at løse problemet, og har 
i stedet igangsat en statusundersøgelse af ordningen for at vurdere behovet for 
ændringer.
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Metal har i lyset af den positive beskæftigelsesudvikling i industrien og den fal-
dende ledighed blandt Metals medlemmer i kongresperioden generelt haft fokus 
på at skaffe arbejdskraft med de rette kvalifikationer.
Således var Dansk Metal en del af den voksenlærlingekampagne ”Bliv Klædt på”, 
som SR-regeringen gennemførte i 2012-2013. Kampagnens målsætning var at 
sikre 800 pladser til voksenlærlinge, der kom fra ledighed. Dansk Metal satte et 
måltal på 50 uddannelsesaftaler.
Kampagnen som sådan blev en succes. Dansk Metal kom i mål med i alt 52 
voksenlærlingeaftaler. Det var med til at understrege, at Dansk Metal sammen 
med andre faglige organisationer via afdelingernes tætte kontakt til medlemmer, 
virksomheder og uddannelsesinstitutioner kan løfte vigtige opgaver i beskæftigel-
sespolitikken.

Metal har i 2015 taget initiativ til at igangsætte to regionale projekter i henholds-
vis Vest- og Østjylland. Projekterne har fokus på at afdække og afhjælpe behovet 
for industriteknikere og klejnsmede. Det er blandt disse faggrupper, at manglen 
på dygtige håndværkere er størst. Projekterne, der er baseret på konkret kontakt 
med industrivirksomheder, omhandler både opkvalificering af ledige og oprettel-
se af lærlingepladser.
Projekterne involverer 3F, DI, jobcentrene, uddannelsesinstitutionerne og det 
regionale arbejdsmarkedskontor som samarbejdspartnere. Projekterne skal både 
give nyttige erfaringer om aktørsamarbejdet i det nye beskæftigelsessystem og 
resultere i konkret uddannelse af ledige, der er målrettet virksomhedernes behov.

Øvrige arbejdsmarkedsreformer
SR-regeringen gennemførte i kongresperioden også reformer på sygedagpenge- 
og kontanthjælpsområderne.
I reformen af kontanthjælpen, der blev vedtaget i 2013, var der først og fremmest 
fokus på de ca. 50.000 unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år, hvoraf 90 
pct. var uden uddannelse. 
Metal bakkede op om hovedintentionen i reformen, der havde det sigte, at unge 
uddannelsesparate skulle rykkes fra passiv ydelse til uddannelse. De unge, der 
ikke var umiddelbart uddannelsesparate, skulle tage imod tilbud, der kunne brin-
ge dem tættere på uddannelse.
Metal pegede særskilt på den udfordring, det ville blive, når en stor del af de ud-
dannelsesparate kontanthjælpsmodtagere mødte op på erhvervsskolerne. Her er 
det vigtigt, at reformen ikke kommer på tværs af, at skolerne først og fremmest skal 
koncentrere sig om at uddanne dygtige og motiverede unge til virksomhederne.

Sygedagpengereformen fra 2014 havde også det overordnede sigte, at samfun-
det ikke skal overlade folk til passiv forsørgelse, når der er mulighed for, at de kan 
komme på arbejdsmarkedet. Men der skal være den rette indsats til dem, der har 
behov for hjælp.
Derfor bakkede Metal op om intentionerne i reformen med en tidlig indsats, der 
skulle afklare om den sygemeldte skulle have forlænget sygedagpengene under 
hele sygdomsforløbet, eller der skulle igangsættes såkaldte individuelle jobafkla-
ringsforløb bestående af beskæftigelses- og/eller sundhedsrettede tilbud.
De foreløbige erfaringer med reformen viser, at kommunerne generelt er alt for 
dårlige til at få etableret de forløb, der kan bringe de sygemeldte videre og ud på 
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arbejdsmarkedet. Resultatet er derfor ofte, at sygemeldte efter 5 måneder sættes 
ned på en lavere ydelse og udsættes for halvhjertede kommunale indsatser.

Sygemeldte hører til gruppen på omkring 500.000 borgere, der var Carsten 
Koch-udvalgets målgruppe i fase II. Udvalget skulle således i fase II udrede den 
aktive beskæftigelsesindsats samt komme med forslag, der skulle få ikke-arbejds-
markedsparate borgere tættere på arbejdsmarkedet.
Derfor havde Metal via LO’s anbefalinger til Carsten Koch-udvalgets fase II blandt 
andet også fokus på forslag, der skulle forbedre kvaliteten af jobafklaringsfor-
løbene. Anbefalingerne til Carsten Koch-udvalget indeholdt en række konkrete 
forslag, fx at sygemeldte skal forblive på sygedagpenge indtil det tidspunkt, hvor 
indsatsen i et jobafklaringsforløb kan igangsættes.
Generelt havde LO’s anbefalinger til Carsten Koch-udvalget et stort fokus på, 
hvorledes de allerede gennemførte reformer kunne suppleres eller tilrettes med 
nye tiltag, så ikke-arbejdsmarkedsparate borgere igen kunne få en tilknytning til 
arbejdsmarkedet.

DAGPENGEREFORM – ET BEDRE OG MERE TRYGT 
 DAGPENGESYSTEM

Dagpengereformen fra 2010 indebar en halvering af dagpengeperioden fra 4 til 2 
år og en fordobling af genoptjeningskravet fra 26 ugers til 52 ugers beskæftigel-
se. Dagpengereformen blev aftalt mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti og 
støttet af Liberal Alliance og De Radikale.
Metals holdning var klar fra starten. Det var den forkerte reform på det forkerte 
tidspunkt. Den kraftigt stigende ledighed i kølvandet på finanskrisen ville som 
en tsunami betyde, at tusinder af ledige ville miste dagpengeretten i takt med 
reformens indfasning.
Derfor krævede Metal ændringer, der blandt andet betød, at det skulle være 
lettere at genoptjene retten til dagpenge.
Kravene blev ikke opfyldt. Det skyldes grundlæggende, at valget i 2011 ikke æn-
drede på, at der var et politisk flertal bag reformen. Og i regeringsgrundlaget for 
SR-regeringen fremgår direkte, at den nye regerings økonomiske politik blandt 
andet er baseret på dagpengereformen.

Dette faktum afholdt naturligvis ikke Metal fra at lægge maksimalt pres på rege-
ringen for at få ændringer igennem. Resultatet var da også flere midlertidige 
løsninger i form af den tidsbegrænsede forlængelse af dagpengeperioden i 2011, 
akutindsatsen og akutjobordningen i 2012, den særlige uddannelsesydelse i 2013 
og arbejdsmarkedsydelsen i 2014.
Der var hverken tale om prangende eller varige løsninger, men det bedste, der 
kunne opnås for medlemmerne i den politiske situation. Derfor bakkede Metal 
op om initiativerne, ligesom Metal selvstændigt igangsatte en række initiativer 
for at hjælpe langtidsledige medlemmer i job. Det drejede sig blandt andet om 
annoncekampagner med efterlysning af arbejdsgivere, kontakt til arbejdsgivere 
og tillidsmænd for at ansætte langtidsledige kollegaer og uddannelsespakker for 
ledige på uddannelsesydelse.
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Alligevel var kendsgerningen, at der ikke var job til alle de medlemmer, der stod 
over for at miste dagpengeretten. Resultatet var da også, at ca. 1.300 medlemmer i 
2013 og ca. 600 medlemmer af Dansk Metal i 2014 mistede dagpengeretten.

Dagpengekommissionen
Der var derfor fortsat behov for at finde en varig løsning, der kunne rette op på 
dagpengereformen. Et første skridt var nedsættelsen af Dagpengekommissionen 
i 2014, der fik til opgave at præsentere forslag til et moderne, fleksibelt og robust 
dagpengesystem.
Metal opstillede to overordnede udfordringer, som et nyt dagpengesystem skulle 
løse. For det første skulle det i et nyt system være lettere at genoptjene retten til 
dagpenge, og det skulle i højere grad kunne betale sig at tage kortvarige job.
For det andet skulle forsikringssystemet være attraktivt også for lønmodtagere 
med høj løn og lavere risiko for langtidsledighed. Ellers ville det kun blive en 
ordning for de dårligst stillede, og så ville den folkelige og politiske opbakning til 
arbejdsløshedsforsikringen forsvinde.
Denne udfordring understreges af, at kompensationsgraden over en 20-årig 
periode er reduceret med ca. 15 pct. Et Metalmedlem med en gennemsnitlig 
indkomst har i dag kun en kompensationsgrad på 54 pct. Hertil kommer, at den 
allerede vedtagne skattereform vil reducere kompensationsgraden yderligere de 
kommende år.

Et problem var imidlertid, at kommissionen blev pålagt skrappe krav om, at et nyt 
system ikke måtte koste flere penge eller mindske arbejdsudbuddet. Alt sammen 
udregnet efter Finansministeriets regnestok.
Derfor var det nødvendigt at køre i to spor i arbejdet for et nyt og bedre dagpen-
gesystem. Det ene spor var rettet mod arbejdet i Dagpengekommissionen, hvor 
Metal spillede ind med konkrete forslag. Det var blandt andet Metal, der foreslog 
principperne for en ny genoptjeningsmodel, hvor én times arbejde ville udløse 
ret til et vist antal timers dagpenge.
Det andet spor var rettet imod politikerne med det formål at få tilført dagpenge-
systemet yderligere midler. Det var politikerne, der i 2010 vedtog en reform med 
en besparelse på dagpengene på 3 milliarder kroner med baggrund i et skøn på, 
at kun 2.000 yderligere ville miste dagpengeretten. Det var politikerne, der nu 
havde ansvaret for at rette op på århundredets regnefejl.

I oktober måned 2015 offentliggjorde Dagpengekommissionen sine længe ven-
tede forslag. Især når det gælder nye regler for genoptjening af dagpenge, var 
der tale om en forbedring af reglerne. Frem over skal man også optjene dagpen-
geret i kortvarige job, og forbruget af dagpenge regnes i timer og ikke i uger som 
i dag.
Derimod havde Dagpengekommissionen ingen forslag til, hvordan man kunne 
sikre, at dagpengesystemet fremover skal være attraktivt også for de højere løn-
nede og lønmodtagere med en lavere risiko for ledighed.
Med forudsætningen om, at udgifterne til dagpenge ikke samlet set måtte blive 
større, kunne der ikke i Dagpengekommissionen opnås enighed om finansierin-
gen af forslagene, der samlet set kostede 1,2 milliarder. På bordet var forslag om 
nedsættelse af dimittendsatsen til 74 pct. af højeste dagpengebeløb og indførelse 
af 8 årlige karensdage.
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De konkrete forslag og det uafklarede spørgsmål om finansiering var nu overladt 
til politikerne. Her var det især finansieringen, der stod i centrum i de politiske 
forhandlinger.
Som nævnt var Metals melding, at politikerne måtte til lommerne, når forslagene 
skulle finansieres.
Metal advarede også kraftigt politikerne imod forslaget om at indføre 8 karensdage 
om året. Forslaget svarer til at nedsætte dagpengesatsen, der i forvejen er kritisk lav.

Tre dage efter, at Dagpengekommissionen havde offentliggjort sin rapport, 
indgik Regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti en aftale om et nyt 
dagpengesystem. Aftalen afspejlede i høj grad forslagene fra Dagpengekommis-
sionen, og skal implementeres fra 1. januar 2017. 
Først og fremmest var det glædeligt, at aftalen bygger på et bredt politisk flertal. 
Når det gælder finansieringen, blev der tilført dagpengesystemet yderligere 300 
mio. kr. Politikerne løb altså ikke fra regningen. Men man må sige, de slap billigt.
Der måtte således ske en betydelig finansiering inden for rammerne af dagpen-
gesystemet. Her var det tilfredsstillende, at politikerne lyttede til advarslerne fra 
Metal og begrænsede antallet af karensdage til maksimalt fire om året, som LO 
allerede havde accepteret i Dagpengekommissionen.
Derimod blev dimittendsatsen i forhold til Dagpengekommissionens forslag 
nedsat yderligere til 71,5 pct. Dette ændrer dog ikke ved, at dimittendordningen 
fortsat er en gunstig ordning for nyuddannede på Metalområdet. Med gratis 
a-kassemedlemskab kan en nyudlært typisk få dagpenge, der svarer til 94 pct. af 
indtægten fra sidste lærlingeår.
Når det gælder supplerende dagpenge, fulgte politikerne, efter opfordring fra 
Metal, ikke Dagpengekommissionens forslag. Kommissionen foreslog at opgøre 
forbruget af supplerende dagpenge i måneder frem for i dag i uger. Det ville in-
debære, at man hurtigt ville kunne opbruge sin ret til supplerende dagpenge, hvis 
man tog kortvarige jobs. Det var ellers præcis, hvad reformen skulle fremme.
Derfor var det fornuftigt at politikerne i december 2015 indgik en aftale om sup-
plerende dagpenge, hvor man holdt fast i, at forbruget af supplerende dagpenge 
også fremover skal opgøres i uger.

Samlet set har man med aftalen fået et dagpengesystem, der er bedre end det, vi 
har i dag. Men ambitionen om at få et mindre administrationstungt og mere for-
ståeligt system end det tidligere, har man ikke opnået. Og udfordringen med at 
skabe et attraktivt system, der også kan tiltrække og fastholde medlemmer med 
højere indkomst og lavere ledighedsrisiko, fik man slet ikke taget hul på.

METAL JOBSERVICE

Hjælp til at komme i job og rådgivning om uddannelsesmuligheder er blandt 
de vigtigste ydelser, som medlemmerne forventer at få for deres medlemskab i 
Dansk Metal. På kongressen i 2012 blev det derfor besluttet, at faglig jobformid-
ling er en kerneydelse i Dansk Metal.
Dansk Metals afdelinger skal kunne levere en service, som medlemmerne ikke 
kan få bedre andre steder. Metal JobService skal tage udgangspunkt i Metals 
indgående viden om brancherne, medlemmerne, virksomhederne og uddannel-
serne inden for industrien.
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På den baggrund har der i kongresperioden været arbejdet målrettet med at 
implementere kongressens beslutning om at opprioritere Metal JobService:
For det første blev jobportalen Metal JobService søsat, så medlemmerne nemt og 
enkelt kunne søge samtlige job inden for industrien. Samtidig fik afdelingerne stil-
let en platform til rådighed via Metal JobService, hvor jobordrer både kan oprettes 
og afsluttes. Det er således vigtigt, at også de jobordrer, Metal selv får direkte fra 
virksomhederne, slås op i Metal JobService. Det er også helt afgørende, at der via 
registrering af de enkelte jobformidlinger er dokumentation for indsatsen.
For det andet blev der udarbejdet en række materialer. Det gælder fx guiden med 
konkrete bud på, hvordan afdelingerne kunne arbejde mere systematisk med 
jobformidling samt pjecer til både medlemmer og virksomheder om fordelene 
ved Metal JobService. Pjecen målrettet virksomhederne om Metal JobService har 
også vist sig generelt at være en god døråbner til virksomhederne.
For det tredje har der været afholdt en række info- og uddannelsesdage for de 
ledere og medarbejdere i Dansk Metal, der arbejder med faglig jobformidling. Så-
ledes er en solid lokal forankring af arbejdet med Metal JobService helt afgøren-
de for, at jobformidling prioriteres på linje med andre kerneopgaver i afdelingen.
For det fjerde har der været fokus på, at tillidsrepræsentanterne, som Dansk 
Metals øjne og ører ude på virksomhederne, er grundlaget for en stærk jobfor-
midling. Styrkelse af samarbejdet med tillidsrepræsentanter og afdelingerne om 
jobformidling, tillidsmandens rolle i jobformidlingen som en del af TR-uddannel-
sen, samt målrettet information om Metal JobService i Tillidsbrevet har været en 
central del af arbejdet med at styrke Metal JobService.
For det femte er der udviklet og igangsat et koncept for kvalitetsmåling blandt 
virksomheder og medlemmer af Metals jobformidling. Der måles på virksomhe-
dernes og medlemmernes tilfredshed med konkrete jobformidlinger. Resultater-
ne kan derfor anvendes som et styringsværktøj i forhold til udvikling af kvaliteten 
af jobformidlingen. 
For det sjette har det været vigtigt, at Metal JobService blev kendt hos med-
lemmer og virksomheder. Der er derfor sendt en opfordring til alle medlemmer 
- både ledige og beskæftigede - om at oprette en profil i Metal JobService, 
ligesom der løbende har været artikler i Metal Magasinet og Tillidsbrevet. Lidt 
over 16.000 medlemmer er i dag oprettet i jobportalen. 

I forhold til virksomhedernes kendskab har der løbende været indrykket annon-
cer i landsdækkende aviser, sendt breve til virksomheder med Metalmedlemmer, 
oprettet en kontaktformular på hjemmesiden, samt etableret en direkte hotline.
Det er glædeligt at kunne konstatere, at indsatsen for at styrke Metal JobService 
har givet markante resultater – helt konkret i form af de knap 5.400 medlemmer, 
som har fået nyt job via Metal JobService i perioden 2012-2015. 
Generelt udtrykker medlemmerne i kvalitetsmålingerne stor tilfredshed med 
indsatsen via Metal JobService. Også virksomhederne udtrykker stor tilfredshed. I 
den seneste kvalitetsundersøgelse fra november 2015 svarer 98 pct. af virksom-
hederne, at de vil benytte Metal JobService igen. Hele 9 ud af 10 virksomheder 
vil desuden anbefale Metal JobService til andre virksomheder.
Blandt de politiske beslutningstagere er man ligeledes blevet opmærksom på 
Metals jobformidling, som det bedste eksempel på, at de faglige organisationer 
kan løfte jobformidlingen. I forbindelse med diskussionerne om beskæftigel-
sesreformen fremhævede fx både daværende beskæftigelsesminister Mette 
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Frederiksen og Venstres formand Lars Løkke Rasmussen specifikt Metals job-
formidlingsindsats.
Anerkendelsen af Metals indsats på jobformidlingsområdet har direkte styrket 
Metals og hele fagbevægelsens indflydelse på arbejdsmarkedspolitikken. Således 
var Metal i drøftelserne om a-kassernes opgavevaretagelse i forbindelse med be-
skæftigelsesreformen den eneste faglige organisation, der kunne levere håndfast 
dokumentation på, at a-kasserne kunne varetage opgaven med jobformidling.
Baggrunden for den synlighed og indflydelse er, at Metal løbende kan levere 
dokumentation for omfanget og kvaliteten af jobformidlingsindsatsen.

METAL JOBSTARTER

Metal JobStarter udspringer af industriens treårige overenskomst fra 2014, der 
giver opsagte medlemmer ret til to timers vejledning med løn i deres a-kasse 
eller fagforening.
Det blev dog besluttet, at Metal JobStarter skal gives som et tilbud til alle med-
lemmer, uanset om de er dækket af en overenskomst eller ej.
Fokus i Metal JobStarter-samtalen er at få den opsagte kollega videre til et nyt 
job hurtigst muligt. Redskaberne hertil er jobformidling, målrettet jobsøgning og 
jobrettet uddannelse.

Metal JobStarter blev søsat den 1. maj 2014. Alle afdelinger havde inden da 
deltaget på en række info- og uddannelsesdage, hvor indsatsen og konceptet for 
Metal JobStarter blev præsenteret. Her fik afdelingerne fremvist nyudviklet mate-
riale og værktøjer, der kan understøtte deres indsats for opsagte medlemmer.
Ud over indsatsen i afdelingerne blev der også sat fokus på tillidsrepræsentantens 
rolle, idet tillidsrepræsentanten skal orienteres, hvis virksomheden vælger at opsi-
ge én eller flere medarbejdere. På den måde kan tillidsrepræsentanten orientere 
sin kollega om muligheden for en Metal JobStarter-samtale i opsigelsesperioden. 
Tillidsrepræsentanten kan også informere den lokale Metalafdeling, når virksom-
heden skal opsige medarbejdere.
For at sikre dette er Metal JobStarter-indsatsen, ligesom Metal JobService, blevet 
en integreret del af tillidsrepræsentantuddannelsen, og der bliver også udsendt 
information via Tillidsbrevet.

Resultatet for indsatsen er, at der er afholdt 171 Metal JobStarter-samtaler i 2014, 
mens afdelingerne i 2015 har afholdt 182 Metal JobStarter-samtaler. I alt 353 
samtaler.
Metal JobStarter har, som Metal JobService allerede er i dag, potentialet til at 
være en kerneydelse for Dansk Metal. Det er en ydelse, medlemmerne klart 
efterspørger. Det er en ydelse, Dansk Metal har de bedste forudsætninger for at 
kunne levere.
Det er ligeledes en ydelse, hvor de faglige organisationer kan bidrage med en ind-
sats, som ingen andre aktører i beskæftigelsespolitikken kan matche. En udbredelse 
af JobStarter-samtalen vil tilføre beskæftigelsespolitikken en helt ny dimension.
Kombinationen af en JobStarter-samtale og mulighederne for jobrettet uddan-
nelse i opsigelsesperioden vil reelt kunne fremrykke den tidlige beskæftigelses-
indsats med flere uger.
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 23 Darlene Shanna Høyer, kontorelev

 24 Louise Hermann Marer, kontorelev

Hovedkassen
 25 Brigitte Juul, konsulent

 26 Berit Larsen, konsulent

 27 Gitte Morgenstjerne, kontorassistent

Intern Service
28 Henrik Strassmann, afdelingsleder

 29 Bjarne Rørbye, konsulent

 30 Susanne Dahl, konsulent

 31 Michael Ole Olsen, konsulent

 32 Torben Henriksen, konsulent

Intern Service/Ejendom
33 Stephan E. Andersen, teknisk chef 

34 Brian Johansen, konsulent

35 Rene Jelstad, konsulent

Kantinen
36 Henrik Jacoby, køkkenchef 

37 Tonny Lund, kok

38 Anker Bøje Hansen, kantineassistent

39 Birith Kraft, kantineassistent

40 Malgorzata Zarzecki, kantineassistent

41 Lise-Lotte Jacoby, kantineassistent

42 Hanne Baungaard Dinesen, kantineassistent
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Hovedkassen
 25 Brigitte Juul, konsulent

 26 Berit Larsen, konsulent

 27 Gitte Morgenstjerne, kontorassistent

Intern Service
28 Henrik Strassmann, afdelingsleder

 29 Bjarne Rørbye, konsulent

 30 Susanne Dahl, konsulent

 31 Michael Ole Olsen, konsulent

 32 Torben Henriksen, konsulent

Intern Service/Ejendom
33 Stephan E. Andersen, teknisk chef 

34 Brian Johansen, konsulent

35 Rene Jelstad, konsulent

Kantinen
36 Henrik Jacoby, køkkenchef 

37 Tonny Lund, kok

38 Anker Bøje Hansen, kantineassistent

39 Birith Kraft, kantineassistent

40 Malgorzata Zarzecki, kantineassistent

41 Lise-Lotte Jacoby, kantineassistent

42 Hanne Baungaard Dinesen, kantineassistent

Kontaktcenter Fredericia
43 John Nielsen, kontaktcenterleder 

44 Sisse Vestergaard-Platz, konsulent

45 Mariann Stubbjerg Wojciuk, konsulent

46 Henrik Seerup Varming, konsulent

47 Tina Høxbro Hansen, konsulent

48 Kirsten Egstrøm Hansen, konsulent

49 Anni Eriksen, kontorassistent

50 Anne-Grethe Thygesen, kontorassistent

Kontaktcenter Aarhus
51 Lotte Hougaard Nielsen, kontaktcenterleder

52 Pernille Riising Pedersen, konsulent

53 Karina Branth Christensen, konsulent

54 Ole Sønderby, kontorassistent

55 Lise Lotte Emig, kontorassistent

56 Bettina Leth Jensen, kontorassistent

57 Per Ohlsen, kontorassistent

58 Stinna Rothaus Vinther, kontorassistent

Receptionen
59 Hanne E. Andersen, kontorassistent

60 Gitte Dalgaard Salmonsen, kontorassistent

61 Lene Merete Pedersen, kontorassistent

Rengøringen
62 Joan Andersen, oldfrue

63 David Bertelsen, rengøringsassistent

64 Irene Hansen, rengøringsassistent

65 Imelda Solberg, rengøringsassistent

66 Yanti Susilowati, rengøringsassistent

67 Roselia T. Del Valle, rengøringsassistent

68 Rositta Pangaribuan Friis, rengøringsassistent

69 Yustini Kadmaer, rengøringsassistent

70 Kirsten Rasmussen, rengøringsassistent

Økonomiafdelingen
71  Lise Holm Brylle, regnskabschef 

72 Bo Poulsen, konsulent

73 Gitte Bruun, konsulent

74 Jane Ø. Christoffersen, konsulent

75 Christina Tornved Kjær-Olsen, kontorassistent

76 Susanne Hjelmbjerg, kontorassistent

77 Kate Rasmussen, kontorassistent

78 Gitte Eilersen, kontorassistent

79 Alice Boiesen Nilsson, kontorassistent

80 Tina A. Rasmussen, kontorassistent

81 Lene E. Hansen, kontorassistent

82 Lene Wittus Nielsen, kontorassistent
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Rapport fra

UDDANNELSES- OG 
IKT-SEKRETARIATET
AF PER PÅSKESEN
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OVERORDNEDE MÅLSÆTNINGER FOR UDDANNELSES-
OMRÅDET

Uddannelsesområdet har tre overordnede målsætninger:
 1.   Markant flere gennemfører en metaluddannelse
 2.   Markant flere af vores medlemmer skal udnytte mulighederne for efter-

uddannelse  
 3.   Markant flere skal gennemføre/påbegynde en videregående uddannelse.

I forhold til disse tre målsætninger har den konkrete udvikling i kongresperioden 
været følgende:

Tallene for gennemførelse er faldende. Dog er der tegn på, at dette vil ændre 
sig, da antallet af igangværende lærlinge er stigende. Det må også forventes, at 
reformen af erhvervsuddannelserne får indflydelse på antallet af gennemførte 
uddannelser, da der nu er indført overgangskrav til grundforløbets 2. del for at 
sikre, at elever, der begynder på hovedforløbet, har de nødvendige kompetencer.

Aktiviteten er reelt større, idet den skal suppleres med forskellige former for 
 privat-, virksomheds- og leverandøruddannelse.

TABEL 4.1 MARKANT FLERE GENNEMFØRER EN METALUDDANNELSE

2012 2013 2014 2015

3.992 3.182 3.572 3.388*

Kilde: EAK-fuldførte MBUL (*Industriens Uddannelser)

TABEL 4.2 MARKANT FLERE AF VORES MEDLEMMER SKAL UDNYTTE  
MULIGHEDERNE FOR EFTERUDDANNELSE. 
MEDLEMMER AF DANSK METAL, DER HAR DELTAGET I MINIMUM  
ÉN UDDANNELSESAKTIVITET MED VEU-GODTGØRELSE

2012 2013 2014 2015

Antal medlemmer 14.290 12.890 13.053 12.482

Andel i pct. 20,4 19,3 20,2 19,7

Kilde: Tal fra Dansk Metal

TABEL 4.3 MARKANT FLERE SKAL GENNEMFØRE/PÅBEGYNDE EN VIDEREGÅ-
ENDE UDDANNELSE.
ANTAL ÅRSELEVER (STÅ) DER HAR DELTAGET I UDVALGTE AKADEMIUDDAN-
NELSER (AU) INDEN FOR DET TEKNISKE OG PRODUKTIONSRETTEDE OMRÅ-
DE (VIDEREGÅENDE UDDANNELSE PÅ DELTID):

2012 2013 2014 2015

108,1 140,1 142,3 265,3

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Videregående Uddannelser
Anm.: Én STÅ svarer til 6 personer, der har gennemført et modul på 10 ECTS
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Vi har i kongresperioden gennemført en lang række aktiviteter, som er beskrevet 
i denne del af beretningen, men indledningsvis skal der nævnes tre vigtige områ-
der, som har været centrale for arbejdet:
   I reformens tegn – paradigmeskifte
   Praktikpladser og manglen på kvalificeret arbejdskraft 
   Det dobbelte uddannelsesløft – fra ufaglært til faglært og fra faglært til videre-

gående uddannelse.

I REFORMENS TEGN – PARADIGMESKIFTE

En reform af erhvervsuddannelserne har i mange år stået højt på Dansk Metals 
ønskeliste. Et stadigt fald i tilgangen af unge til erhvervsuddannelserne og en 
kæmpe demografisk udfordring frem mod 2020 vil resultere i en stor mangel på 
faglært arbejdskraft – op mod 30.000 viser en fremskrivning fra AE-rådet.
Vi har derfor arbejdet intenst på at få en gennemgribende reform af erhvervs-
uddannelserne. Det var helt afgørende, at vi fik et paradigmeskifte, der gjorde op 
med billedet af en erhvervsuddannelse som en taberuddannelse og i stedet fik 
sat fokus på kvalitet, dygtighed, muligheder og prestige.
Et omfattende lobbyarbejde og ikke mindst et fælles forslag fra DI, Kommu-
nernes Landsforening og Dansk Metal i sommeren 2013 var medvirkende til, at 
der var solide Metalaftryk på det forslag til reform, som undervisningsminister 
Christine Antorini kunne fremlægge i november 2013 og ikke mindst til, at LO og 
DA også bakkede op om forslaget.

Efter intense politiske forhandlinger lykkedes det den 24. februar 2014 at få en 
”Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser”. Aftalen blev indgået af et 
meget bredt politisk flertal – kun Enhedslisten står uden for. Det betyder heldigvis, at 
der er et stabilt politisk fundament under reformen og de målsætninger, der er aftalt.

Kvalitet og målsætninger
For Metal var det vigtigt, at der kom klare målsætninger og et meget større fokus 
på kvaliteten i uddannelserne. Det var også vigtigt for Metal, at der blev stillet 
krav til de unge, der ville tage en erhvervsuddannelse.
Reformen har derfor en klar målsætning om øget rekruttering af unge direkte 
fra folkeskolen – 25 pct. af en årgang i 2020 og 30 pct. i 2025 samt krav om en 
væsentlig højere andel, der gennemfører en erhvervsuddannelse – fra 52 pct. i 
2012 til mindst 60 pct. i 2020 og mindst 67 pct. i 2025.
Der er indført adgangskrav på 02 i dansk og matematik i folkeskolens afgangs-
prøve og maksimalt 3 forsøg på en uddannelse.
Samtidig er der indført differentierede overgangskrav fra grundforløb til hoved-
forløb for den enkelte uddannelse.
Uddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan. Der 
måles på antal elever, der tager højniveaufag, EUX og talentspor.
Endelig skal tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne styrkes målt på blandt 
 andet elevtilfredshed og virksomhedstilfredshed.

Reformen trådte i kraft den 1. august 2015 og de første erfaringer fra de nye 
grundforløb er meget positive og tyder på både en væsentlig større grad af fast-
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holdelse og mere motiverede elever. Nu mangler vi især at se en væsentlig større 
rekruttering til vores uddannelser end de 19 pct. af en årgang, vi så i 2015. 

PRAKTIKPLADSER OG MANGLEN PÅ KVALIFICERET 
 ARBEJDSKRAFT 

Med omkring 4.500 metalarbejdere, der går på pension hvert år og kun 2.400 
nyuddannede om året, har vi en indlysende udfordring og stor risiko for at løbe 
ind i mangel på kvalificeret faglært arbejdskraft. 
Allerede nu kan man i visse regioner mærke mangel på industriteknikere, værk-
tøjsmagere, smede og elektronikfagteknikere.
Vi har set en stigende tendens i antallet af indgåede praktikaftaler de seneste år 
– fra 3.997 i 2013 til 4.401 ultimo november 2015 – og tilsvarende i det samle-
de antal igangværende aftaler – 9.286 i 2013 til 10.432 ultimo november 2015. 
 Desværre er der stadig langt op til de tal, vi havde før krisen satte ind i 2009. Her 
var der godt 17.000 igangværende aftaler inden for Metals uddannelsesområder.
Det betyder også, at erhvervsuddannelsesreformens målsætninger om øget 
rekruttering af de unge næppe er nok til at forhindre, at vi kommer ud i en situa-
tion med mangel på faglært arbejdskraft.

DET DOBBELTE UDDANNELSESLØFT – FRA UFAGLÆRT TIL 
 FAGLÆRT OG FRA FAGLÆRT TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

Dansk Metal har sat fokus på det dobbelte uddannelsesløft for at sikre, at vi 
fremover har tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft og samtidig får skabt nye 
uddannelsesmuligheder for medlemmerne.
Da den socialdemokratisk ledede regering overvejede en vækstpakke i begyndel-
sen af 2014, var det derfor afgørende for os, at vi fik spillet det dobbelte uddan-
nelsesløft ind i pakken. Det var da også glædeligt, at kunne konstatere, at rege-
ringen i den endelige Vækstplan DK havde afsat 1 mia. kr. til VEU-området med 
335 mio. kr. til det korte videregående område og 665 mio. kr. til AMU-området.
Det gav os især mulighed for at aftale nye uddannelsesmuligheder med 
erhvervs akademierne, og vi har allerede nu udarbejdet forskellige forløb, hvor 
vores medlemmer kan tage en akademiuddannelse i enkeltmoduler.
Det kan fx ske gennem Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF), hvor man 
kan sammensætte moduler til en hel akademiuddannelse over et forløb på 3 år.

EUD-REFORM 

Processen
Regeringen nedsatte i forlængelse af finanslovsforslaget i august 2012 et udvalg 
vedrørende erhvervsuddannelser og kompetencegivende voksen- og efterud-
dannelse (EUD-udvalget).
Formålet med udvalget var at komme med konkrete forslag til en efterfølgende 
politisk proces i forhold til blandt andet praktikpladssituationen, flere ansøgninger 
til EUD og VEU samt kvalitet i uddannelserne.
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Vi vurderede, at DA/LO-processen bevægede sig for langsomt og i en forkert 
retning. LO tog udgangspunkt i de allerede eksisterende muligheder for at starte 
på en erhvervsuddannelse og foreslog et langt introducerende grundforløb, der 
kunne gøre eleverne parate til valg af og start på et hovedforløb.
Derfor blev der på Metals foranledning udarbejdet et forslag til en ny struktur på 
erhvervsuddannelsesområdet i samarbejde med DI med fokus på adgangskrav, 
overgangskrav, kvalitet i uddannelserne og mangel på kvalificerede faglærte. Det 
var også vigtigt for os, at der kom en skarp opdeling mellem kommunernes og 
erhvervsuddannelsernes opgaver. Elever, som afslutter folkeskolen på 9. eller 
10. klasseniveau, skal have de kvalifikationer, der er nødvendige for at tage en 
erhvervsuddannelse. Har eleverne ikke det fornødne niveau efter folkeskolen, er 
det kommunernes ansvar at tage hånd om eleverne.  
Efterfølgende bidrog også Kommunernes Landsforening til, at Dansk Metal, DI 
og KL udkom med et samlet indspil til debatten, hvilket bidrog til, at vi fik skabt 
lydhørhed hos politikerne.
Dansk Metal, DI og KL-udspillet var derfor med til at præge den kommende 
EUD-reform med fokus på kvalitet i uddannelserne og dygtige lærlinge til virk-
somhederne. 

Indhold
Reformen kom til at indeholde fire klare mål:
 1.   Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte fra 9. eller 10. klasse.
 2.   Flere skal gennemføre en erhvervsuddannelse.
 3.   Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
 4.   Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes.

Følgende initiativer skal understøtte ovenstående mål:
   Et attraktivt ungdomsuddannelsesmiljø 
   Enklere og mere overskuelig struktur
   Bedre videreuddannelsesmuligheder
   Fokusering på vejledningsindsatsen
   Klare adgangskrav
   Ny erhvervsrettet 10. klasse – EUD10
   Mere og bedre undervisning
   Fortsat indsats for praktikpladser
   Ny Kombineret Ungdomsuddannelse – KUU
   Ny erhvervsuddannelse for voksne – EUV.

Der er indført adgangskrav på 02 i henholdsvis dansk og matematik og over-
gangskrav mellem grundforløb og hovedforløb.
Grundforløbet er blevet delt i grundforløb 1 (GF1) og grundforløb 2 (GF2):
   GF1 er for elever, der kommer direkte fra folkeskolen (højst ét år efter afsluttet 

folkeskole). Dette grundforløb på 20 uger giver eleverne viden om arbejdsmar-
kedet, hjælp til at vælge uddannelse og påbegynde grundfag, som er en del af 
overgangskravene.

    GF2 er specifikt for hver uddannelse, og har en varighed på 20 uger. Unge 
under 25, der ikke kommer direkte fra folkeskolen, starter på GF2. 
På GF2 er undervisningen målrettet mod, at eleverne skal kunne bestå over-
gangskravene, som både omfatter grundfag og fagfaglige kompetencer.  
GF2 afsluttes med en grundforløbsprøve.
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Hovedforløbet er ikke ændret i forhold til tidligere lov om erhvervs uddannelser.
EUX er med reformen ændret lidt. Alle skoleperioder med X-fag er fastsat til 20 
uger, og der er på metalindustriens uddannelser tilføjet et halvt års ekstra praktik. 
Samtidig er EUX-forløbene nu udformet således, at flere fag kan samlæses med 
elever fra forskellige uddannelser. Dette skal sikre, at flere skoler kan udbyde EUX, 
men der er fortsat specifikke fagfaglige krav, som svarer til kravene i EUD, og det 
er den samme svendeprøve eleverne aflægger.

Også i den nye reform kan lærlinge i samarbejde med deres virksomhed vælge 
at gennemføre nogle af de fagfaglige fag på et højere niveau end i den ordinære 
EUD. I reformen er denne mulighed dog skærpet, idet skolen skal udbyde disse 
højniveaufag enten på egen skole eller i samarbejde med andre skoler.
I reformen er der tilføjet en beskrivelse af talentspor, som er et forløb, der kan 
vælges af virksomheder og lærlinge. Talentsporet er beskrevet i uddannelses-
bekendtgørelsen for den enkelte uddannelse – mindst 25 pct. af de fagfaglige 
fag skal være på et højniveaufag.

Udbud
I forlængelse af reformen er der p.t. sat en udbudsrunde i gang. Alle skoler og 
evt. private udbydere af erhvervsuddannelser skal søge eller gensøge de uddan-
nelser, som de ønsker at udbyde fremadrettet. Skolerne kan søge om udbud af 
grundforløb 1 og/eller grundforløb 2 og/eller hovedforløb samt udbud af skole-
praktikcenter.
Skolerne skal indsende deres ansøgninger til Ministeriet for Børn, Undervisning 
og Ligestilling senest den 11. marts 2016.
Vi har sammen med en repræsentant fra DI besøgt de fleste af de skoler, som 
p.t. er godkendt til uddannelser inden for Metalindustriens Uddannelsesudvalg 
for gennem dialog at sikre et udbud, der giver os mulighed for at tiltrække flest 
mulige elever til metalindustriens uddannelser. Samtidig har vi opfordret skolerne 
til at overveje samarbejde med andre institutioner på strategisk niveau, således at 
der kan sikres kvalificerede udbud i forhold til EUX, talentspor, højniveaufag og 
specialer.

EUD-OMRÅDET

Praktikpladssituationen
Samlet set for alle erhvervsuddannelser er antallet af indgåede aftaler faldet i 
kongresperioden. I perioden 2012-2015 er antallet faldet med 7.551 svarende 
til 15 pct. Samtidig er antallet af skolepraktikelever (SKP) steget med 2.246, en 
stigning på 32 pct.
Også antallet af påbegyndte forløb i virksomhedsforlagt undervisning (VFU) er 
steget kraftigt i perioden 2012-2015 – 4.653 påbegyndte forløb svarende til en 
stigning på 45 pct.
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Samlet set er antallet af indgåede aftaler på Dansk Metals uddannelsesområde 
steget med 5 pct. i perioden 2012-2015.
Til gengæld er antallet af skolepraktikelever steget med 28 pct. i perioden  
2012-2015.
Også antallet af påbegyndte VFU-forløb er steget voldsomt med 49 pct. i 
 perioden 2012-2015.

TABEL 4.4 ANTALLET AF UDDANNELSESAFTALER ULTIMO PERIODEN  
– ALLE ERHVERVSUDDANNELSER

2012 2013 2014 2015

Igangværende aftaler 74.717 72.084
(596)

69.851
(961)

67.790
(1.063)

Indgåede aftaler 48.751 44.427 
(386)

43.900 
(506)

41.200 
(411)

Igangværende elever i skolepraktik 4.712 5.955 
(136)

6.619 
(218)

6.958 
(246)

Praktikpladssøgende m. afsluttet 
grundforløb*

2.396 2.524 2.711 2.007 

Igangværende delaftaler 154 179 
(27)

284 
(42)

301 
(30)

Igangværende VFU forløb 301 379 258 189

Virksomhedsforlagt undervisning 10.451 13.684 
(196)

13.980 
(249)

15.104
(300)

Kilde: Databanken MBUL
*Ny definition: elever, der ikke har aftaler, ikke er i SKP og har registret sig som  
søgende samt har afsluttet grundforløb
() Heraf EUX-aftaler

TABEL 4.5 ANTALLET AF UDDANNELSESAFTALER ULTIMO PERIODEN  
– DANSK METALS UDDANNELSER

2012 2013 2014 2015

Igangværende aftaler 8.544 9.286
(111)

9.939
(196)

10.159
(260)

Indgåede aftaler 4.477 3.997 
(70)

4.208 
(112)

4.736 
(84)

Igangværende elever i skolepraktik 1.086 1.362 
(24)

1.453 
(41)

1.498 
(59)

Praktikpladssøgende m. afsluttet 
grundforløb*

399 499 557 448 

Igangværende delaftaler 6 7 18 26

Igangværende VFU forløb 42 75 
(1)

57 
(2)

34 
(1)

Virksomhedsforlagt undervisning 1.721 2.982 
(30)

2.912 
(39)

3.362
(86)

Kilde: Databanken MBUL
*Ny definition: elever, der ikke har aftaler, ikke er i SKP og har registret sig 
som søgende samt har afsluttet grundforløb
() Heraf EUX-aftaler
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Antallet af VFU-forløb kan for mange uddannelser forklares med, at der er sket 
en stigning i antallet af SKP-elever, men fx er antallet af SKP-elever i lastvogns-
mekanikeruddannelsen faldet med 117 pct., og VFU er steget med 264 pct. i 
perioden 2012-2014.
I den samme periode er både smedeuddannelsens SKP og VFU steget med 44 pct.

Som det fremgår af tabel 12 er der sket et fald i indgåede ”lange” (ordinære 
 aftaler, restaftaler og ny mesterlære) på 15 pct. fra 2012 til 2015, mens der i sam-
me periode er sket en stigning på 127 pct. i antallet af korte uddannelsesaftaler.

TABEL 4.6 IGANGVÆRENDE OG INDGÅENDE AFTALER FORDELT  
PÅ DANSK METALS UDDANNELSER

2012 2013 2014 2015

Automatik- og Proces-
uddannelsen

Igangværende aftaler 340 342 390 439

Indgåede aftaler 147 137 168 195

Elever i skolepraktik 33 38 50 47

Praktikpladssøgende m. 
afsluttet grundforløb 6 8 13 10

Virksomhedsforlagt 
undervisning 
(Antal påbegyndte forløb 
i perioden)

32 43 64 43

Beslagsmed
Igangværende aftaler 55 35 34 32

Indgåede aftaler 17 6 19 20

Bådmekaniker
Igangværende aftaler 19 18 9 10

Indgåede aftaler 6 8

CNC-tekniker
Igangværende aftaler 5 7 6

Indgåede aftaler 5 7

Cykel- og  
Motorcykelmekaniker

Igangværende aftaler 301 290 292 246

Indgåede aftaler 176 160 162 146

Elever i skolepraktik 49 69 67 70

Praktikpladssøgende m. 
afsluttet grundforløb 16 9 7

Virksomhedsforlagt 
undervisning 
(Antal påbegyndte forløb 
i perioden)

110 231 274 191

Data og Kommunikation

Igangværende aftaler 1.139 1.189 1.211 1.295

Indgåede aftaler 612 570 586 671

Elever i skolepraktik 228 262 301 295

Praktikpladssøgende m. 
afsluttet grundforløb 113 173 179 183

Virksomhedsforlagt 
undervisning 
(Antal påbegyndte forløb 
i perioden)

79 146 127 228
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TABEL 4.6 IGANGVÆRENDE OG INDGÅENDE AFTALER FORDELT  
PÅ DANSK METALS UDDANNELSER  fortsat

2012 2013 2014 2015

Digital Media

Igangværende aftaler 69 64 50 59

Indgåede aftaler 34 26 24 35

Praktikpladssøgende m. 
afsluttet grundforløb 5

Elektronik og Svagstrøm

Igangværende aftaler 231 221 215 217

Indgåede aftaler 84 79 86 88

Elever i skolepraktik 10 12 13 8

Praktikpladssøgende m. 
afsluttet grundforløb 11 6

Virksomhedsforlagt 
undervisning 
(Antal påbegyndte forløb 
i perioden)

9 5 12

Entreprenør- og  
Landbrugsmaskiner

Igangværende aftaler 474 489 528 526

Indgåede aftaler 193 186 201 172

Elever i skolepraktik 13 13 18 28

Praktikpladssøgende m. 
afsluttet grundforløb 5 9 7

Virksomhedsforlagt 
undervisning 
(Antal påbegyndte forløb 
i perioden)

61 81 121 162

Eventtekniker
Igangværende aftaler 79 77 77 82

Indgåede aftaler 37 34 41 41

Film- og Tv-produktion

Igangværende aftaler 169 176 185 195

Indgåede aftaler 48 66 57 68

Praktikpladssøgende m. 
afsluttet grundforløb 10 22 11 9

Finmekaniker

Igangværende aftaler 92 98 103 106

Indgåede aftaler 46 39 35 46

Elever i skolepraktik 8 17 15 23

Virksomhedsforlagt 
undervisning 
(Antal påbegyndte forløb 
i perioden)

14 5 7
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TABEL 4.6 IGANGVÆRENDE OG INDGÅENDE AFTALER FORDELT  
PÅ DANSK METALS UDDANNELSER  fortsat

2012 2013 2014 2015

Flymekaniker

Igangværende aftaler 67 42 69 62

Indgåede aftaler 33 22 32 13

Praktikpladssøgende m. 
afsluttet grundforløb 15 11 12

Guld- og Sølvsmed
Igangværende aftaler 68 64 57 52

Indgåede aftaler 32 30 23 19

Industritekniker

Igangværende aftaler 757 770 819 868

Indgåede aftaler 330 294 284 355

Elever i skolepraktik 44 94 88 107

Praktikpladssøgende m. 
afsluttet grundforløb 17 13 21 12

Virksomhedsforlagt 
undervisning 
(Antal påbegyndte forløb 
i perioden)

47 76 76 132

Karosseri

Igangværende aftaler 239 207 178 176

Indgåede aftaler 75 73 62 99

Elever i skolepraktik 23 26 30 23

Praktikpladssøgende m. 
afsluttet grundforløb 7 9 9

Virksomhedsforlagt 
undervisning 
(Antal påbegyndte forløb 
i perioden)

45 77 50 83

Køletekniker
Igangværende aftaler 110 108 105 120

Indgåede aftaler 43 44 34 64

Lastvognsmekaniker

Igangværende aftaler 246 357 449 449

Indgåede aftaler 185 142 151 200

Elever i skolepraktik 12 16 26 17

Praktikpladssøgende m. 
afsluttet grundforløb 8 5

Virksomhedsforlagt 
undervisning 
(Antal påbegyndte forløb 
i perioden)

22 33 80 80
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TABEL 4.6 IGANGVÆRENDE OG INDGÅENDE AFTALER FORDELT  
PÅ DANSK METALS UDDANNELSER  fortsat

2012 2013 2014 2015

Maritime Håndværksfag
Igangværende aftaler 46 44 44 53

Indgåede aftaler 26 23 25 25

Metalsmed Praktikpladssøgende m. 
afsluttet grundforløb 8

Personvognsmekaniker

Igangværende aftaler 1.661 2.360 2.698 2.604

Indgåede aftaler 1.258 1.114 1.172 1.305

Elever i skolepraktik 504 594 606 589

Praktikpladssøgende m. 
afsluttet grundforløb 135 168 182 120

Virksomhedsforlagt 
undervisning 
(Antal påbegyndte forløb 
i perioden)

994 1.931 1.644 1.774

Skibsmontør

Igangværende aftaler 143 136 163 172

Indgåede aftaler 50 48 79 85

Elever i skolepraktik 13 9 15

Praktikpladssøgende m. 
afsluttet grundforløb 10 6 7 5

Virksomhedsforlagt 
undervisning 
(Antal påbegyndte forløb 
i perioden)

10 33 21 48

Smed

Igangværende aftaler 2.057 2.034 2.077 2.195

Indgåede aftaler 954 842 890 990

Elever i skolepraktik 156 205 225 274

Praktikpladssøgende m. 
afsluttet grundforløb 44 63 80 69

Virksomhedsforlagt 
undervisning 
(Antal påbegyndte forløb 
i perioden)

298 315 430 595

Værktøjsmager

Igangværende aftaler 173 158 177 194

Indgåede aftaler 88 50 70 81

Elever i skolepraktik 5

Virksomhedsforlagt 
undervisning 
(Antal påbegyndte forløb 
i perioden)

6 9 16

Kilde: Databanken MBUL
Anm.: Hvis der er under 5 elever registreret, vises de ikke i skemaet.
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Skolepraktik
Følgende uddannelser udbydes ikke med skolepraktik (SKP):
Flymekaniker, beslagsmed, guld- og sølvsmedeuddannelsen, maritime hånd-
værksfag, metalsmed, modelsnedker, oliefyrstekniker, skibsmekaniker, støberitek-
niker, digital media, film- og tv-produktionsuddannelsen, fotografuddannelsen 
og web-integrator.

Tidligere var der for nogle uddannelser fastsat kvoter for, hvor mange der kunne 
påbegynde SKP. Disse kvoter er nu fremrykket, således at der nu er kvoter i for-
hold til opstart på GF2. Derudover er der uddannelser, hvor der er kvoter, selvom 
der ikke er skolepraktik på uddannelsen, fordi der er mangel på praktikpladser i 
forhold til et stort antal ansøgere.
Følgende uddannelser har kvoter til GF2:
Frontline pc-supporter, frontline radio/tv-supporter, teater-, udstillings- og 
eventtekniker, bådmekaniker, beslagsmed, CNC-tekniker, guld- og sølvsmede-
uddannelsen, metalsmed, modelsnedker og web-integrator.

TABEL 4.7 AFTALETYPER SAMLET FOR ALLE DANSK METALS UDDANNELSER ULTIMO PERIODEN

2012 2013 2014 2015

Ordinære  
uddannelsesaftaler

Indgåede aftaler
3.006 2.228 

(48)
2.196 

(67)
2.199 

(36)

Igangværende aftaler
6.216 6.443 

(48)
6.629 

(67)
6.530 

(37)

Ordinære  
kombinationsaftaler

Indgåede aftaler 22 12 9 20

Igangværende aftaler 40 31 27 32

Restuddannelse

Indgåede aftaler 227 312 344 366

Igangværende aftaler
371 491 

(5)
559 

(7)
635 
(11)

Restaftale efter  
skolepraktik

Indgåede aftaler
517 662 

(9)
689 
(16)

681 
(18)

Igangværende aftaler
792 1.014 

(7)
1.173 

(22)
1.338 

(37)

Korte aftaler

Indgåede aftaler
364 442 

(10)
663 
(26)

826 
(24)

Igangværende aftaler
358 470 

(7)
710 
(27)

1.107 
(42)

Ny mesterlære
Indgåede aftaler 341 341 307 309

Igangværende aftaler 767 837 841 790

Total

Indgåede
4.477 3.997 

(70)
4.208 
(112)

4.401 
(82)

Igangværende
8.544 9.286 

(111)
9.939 
(196)

10.432 
(262)

Kilde: Databanken MBUL
() antal EUX-elever
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Erhvervsuddannelse med studiekompetence – EUX
Som led i reformen indgår alle industriens erhvervsuddannelser med EUX nu i et 
nyt EUX-fællesskab, der er med til at sikre flere faglærte med både hue og hjelm 
til industrien. Industriens Uddannelser har 13 erhvervsuddannelser med EUX, og 
flere er på vej.

Uddannelser på 4 års varighed + op til 1 års grundforløb:
Automatiktekniker, elektronikfagtekniker, entreprenørmaskinmekaniker, industri-
tekniker – maskin, klejnsmed, landbrugsmaskinmekaniker, lastvognsmekaniker, 
personvognsmekaniker, smed, rustfast og værktøjsmager.

Uddannelser på 5 års varighed + op til 1 års grundforløb:
Datatekniker med speciale i infrastruktur og datatekniker med speciale i 
program mering.

Højniveaufag
På alle uddannelser kan lærlinge i samarbejde med virksomheden vælge nogle af 
de fagfaglige fag på et højere niveau.

Talentspor
I forbindelse med EUD-reformen er det nu muligt at tage en række erhvervs-
uddannelser inden for industriens område på talentspor. På talentsporet har 
eleverne hovedparten af deres fag på højere niveau end på det ordinære spor.
Der er p.t. talentspor på automatiktekniker, datatekniker - infrastruktur, data-
tekniker – programmering, entreprenørmaskinmekaniker, industritekniker 
–  maskin, it-supporter, klejnsmed, landbrugsmaskinmekaniker, personvogns-
mekaniker, smed - rustfast og værktøjsmager.

Overgangskrav
Overgangskravene på det fagfaglige område er omtrent de samme som før 
reformen, men der er nu indført overgangskrav på grundfag, som skal bestås, 
inden eleverne kan påbegynde hovedforløbet. For de fleste af Dansk Metals 
 uddannelser, er der overgangskrav på dansk, matematik, engelsk og fysik.

Grundforløb 1 – GF1
Alle Dansk Metals uddannelser ligger i samme hovedområde: Teknologi, Byggeri 
og Transport.
Ifølge Danske Erhvervsskoler begyndte 10.440 elever på GF1 i august 2015 – 
 heraf 5.585 på Teknologi, Byggeri og Transport.
I januar 2016 begyndte 187 elever på GF1 – heraf 149 på Teknologi, Byggeri  
og Transport.
I januar 2016 fuldførte 8.935 elever GF1 – heraf 4.638 på Teknologi, Byggeri  
og Transport. 
Det giver et frafald på 14,4 pct. på alle hovedområder og 17 pct. på Teknologi, 
Byggeri og Transport.

Grundforløb 2 – GF2
Ifølge Danske Erhvervsskoler er der i alt startet 11.393 elever på GF2 i august 
2015, heraf 2.446 på Dansk Metas uddannelser (ekskl. EUV).
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I januar 2016 startede 17.388 elever på GF2 – heraf 3.669 på Metals uddannelser 
(ekskl. EUV).

Erhvervsuddannelser for voksne
I forbindelse med EUD-reformen blev der skabt en ny uddannelsesform for voks-
ne over 25 år, nemlig Erhvervsuddannelse for voksne (EUV). Samtidig blev den 
gamle ordning Grunduddannelse for Voksne (GVU) nedlagt.
Uddannelsen er inddelt i 3 kategorier:
EUV 1: Voksne, der har 2 års relevant erhvervserfaring, skal starte direkte på 
 hovedforløbsdelen, som maksimalt må vare 90 pct. af det ordinære hovedforløb 
for EUD. Desuden er der ingen praktik.
EUV 2: Voksne, der har noget relevant erhvervserfaring eller en afsluttet uddan-
nelse, skal evt. have dele af grundforløbet, samt maksimalt 90 pct. af hovedfor-
løbsdelen og endvidere maksimalt 2 års praktik.
EUV 3: Voksne, som ikke har uddannelse eller relevant erhvervserfaring, gen-
nemfører en uddannelse, der svarer til uddannelsen for unge – altså grundforløb, 
hovedforløb samt praktik.
Den relevante erhvervserfaring er beskrevet i et bilag i bekendtgørelserne og er 
udarbejdet af de respektive faglige udvalg.

Formålet med EUV er, at voksne skal hurtigst muligt gennem en uddannelse og 
ikke lære noget, som vedkommende allerede kan i forvejen.
Sideløbende med EUV findes stadig voksenlærlingeordningen, som er et tilskuds-
system i beskæftigelsesregi.
Ordningen er trådt i kraft august 2015. Der er dog nogle indkøringsproblemer, 
som vi arbejder på at få løst. Dette sker blandt andet gennem LO og DA’s kontakt 
med ministeriet.
I efteråret 2015 var der således inden for Dansk Metals uddannelsesområde 1 
person i gang med EUV1, 149 personer i gang med EUV2, og 370 personer i 
gang med EUV3.
I januar 2016 startede 1 person på EUV1, 25 på EUV2 og 323 på EUV3.

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU)

Voksen- og efteruddannelsesindsatsen (VEU) er opdelt i tre områder:
   Almen VEU, som blandt andet indeholder almen voksenuddannelse (AVU), der 

er fag på 9. og 10. klasses niveau, og primært foregår på Voksen Uddannelses-
centre (VUC). 

   Erhvervsrettet VEU, som omhandler arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og 
primært foregår på erhvervsskoler.

   Videregående VEU, som omhandler akademi- og diplomuddannelser og pri-
mært foregår på erhvervsakademier og professionsbachelorskoler. 

Dansk Metal har gennem mange år haft fokus på arbejdsmarkedsuddannelser, som 
både sikrer et vertikalt løft af kvalifikationer blandt andet i forhold til vores ufaglærte 
medlemmer og horisontale kvalifikationer for vores faglærte medlemmer. 
Kurser i AMU-systemet ligger på niveau med erhvervsuddannelser.
I denne kongresperiode har der været stort fokus på videregående VEU, så vi også 
kan sikre, at faglærte medlemmer får mulighed for et vertikalt uddannelsesløft. 
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VEU-milliarden
I februar 2013 fremlagde den daværende regering Vækstplan DK. Dette initiativ 
afsatte blandt andet 1 mia. kr. til voksen- og efteruddannelsesområdet.

Vækstplan DK lagde op til et markant kompetenceløft af arbejdsstyrken:
   Et løft af flere ufaglærte voksne til faglært niveau – på baggrund af øget efter-

spørgsel efter arbejdskraft med bedre personlige og faglige kompetencer og 
samtidig udflytning af ufaglærte arbejdspladser til udlandet.

   Et løft af flere faglærte til videregående niveau – på baggrund af behov for 
løbende opkvalificering og uddannelse af hele arbejdsstyrken.

   Mere kvalitet i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.
   Øget arbejdsudbud, vækst og konkurrenceevne.

Dansk Metal har siden udspillet ”Efteruddannelse er nøglen til vækst” i 2011 arbej-
det målrettet på dette område. I forlængelse af regeringens udspil var vi derfor 
involveret i arbejdet med, hvordan VEU-milliarden skulle udmøntes.
I maj 2014 kunne arbejdsmarkedets parter således i samarbejde med regeringen 
fremlægge den konkrete udmøntning, som dækker perioden 2014-2020. Aftalen 
understøtter især det dobbelte uddannelsesløft, som betyder, at ufaglærte kan 
blive faglærte, og at faglærte kan videreuddanne sig.
Midlerne blev fordelt med 645 mio. kr. til almen og erhvervsrettet VEU og 355 
mio. kr. til videregående VEU.

De konkrete initiativer blev:

Initiativer til styrkelse af almen VEU
   AVU som vej til en erhvervsuddannelse. 
   Særligt tilrettelagte og målrettede forløb for kursister, der ønsker en erhvervs-

uddannelse. 
   Erhvervsrettede elementer i AVU. 
   Bedre introduktion og øget fastholdelse af de svageste kursister. 
   Dialog med VUC om uddannelser der understøtter reformen af erhvervs-

uddannelserne.

Initiativer på erhvervsrettet VEU
   Fra ufaglært til faglært. 
   Øget fokus på produktivitet og vækst i AMU. 
   Mere fleksibelt AMU. 
   Et AMU-system med afsæt i den enkeltes færdigheder. 
   En styrket voksenvejledning. 
   Bedre kobling af læse-, skrive- og regnekurser til praktisk læring. 
   Et mere robust og fremtidssikret AMU-system. 
   Bedre Efteruddannelse.dk. 
   Midlertidig lempelse for deltagelse i AMU for personer med forældet uddannelse.

Initiativer på videregående VEU
   Bedre muligheder for akademiuddannelse. 
   Bedre adgang til videregående VEU for faglærte. 
   Adgang til åben uddannelse for faglærte på det kunstneriske og maritime 

område. 
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   Bedre information om faglærtes uddannelsesmuligheder. 
   Faglærtes økonomiske tilskyndelse til uddannelse styrkes.

Almen og erhvervsrettet VEU
I processen med VEU-milliarden på det erhvervsrettede område er aktiviteterne 
kanaliseret gennem LO til VEU-rådet.
Det har betydet, at deltagerbetalingen på teknisk-faglige og merkantile kurser 
blev sænket, og undervisningstaksten blev hævet.
Aktiviteten for disse to grupper er faldet med 6 pct. i 2015 sammenlignet med 2014.
Der kom også fokus på virksomhedsforlagt undervisning. Trods bedre finansiering 
er denne aktivitet faldet med 28 pct. i 2015 sammenlignet med 2014.
Der er afsat midler til udvikling af digital læring samt fjernundervisning. Samtidig 
bliver der oprettet en ny version af ”min kompetencemappe”.
Der er tilført tillæg, således at kurser kan gennemføres uden for skolernes 
normale åbningstid. VEU-centre har sat fokus på individuel voksenvejledning – 
målet er over 75.000 samtaler.
Taksterne er hævet for en række kurser for at styrke gennemførelsen.
Der er igangsat en opdatering af hjemmesiden efteruddannelse.dk. Målet er 
blandt andet at sikre en mere enkel tilmelding. Det vil også komme Metalmed-
lemmerne til gode, da den enkelte kursist ofte selv står for tilmelding i forbindel-
se med AMU-kurser finansieret af kompetencefondene.
Endelig er der afsat midler, så personer med forældede videregående uddannel-
ser (dvs. uddannelser, der ikke har været brugt i de seneste 5 år) kan deltage på 
AMU-kurser til almindelig deltagerbetaling.
Samlet set har den ønskede vækst i aktiviteten på det erhvervsrettede område 
endnu ikke vist sig. Metal har længe, og vil fortsat argumentere for en revitalise-
ring af hele AMU-systemet.

Videregående VEU
Undervejs i processen har Metal arbejdet tæt sammen med flere forbund og LO 
for at sikre vores medlemmer størst muligt udbytte af den ekstra bevilling.
Derudover har der været samarbejde med politikere samt ministre blandt andet 
gennem kronikker for at sætte fokus på løftet fra faglært til videregående niveau, 
som tidligere har været overset.

Dansk Metal har blandt andet deltaget i følgende aktiviteter:
   Den af Uddannelses- og Forskningsministeriet nedsatte referencegruppe, som 

består af arbejdsmarkedets parter og institutioner på det videregående område. 
   Fagpaneler, der består af parterne og institutioner, og som har til formål at 

afdække behov samt udvikling af nye uddannelser, afdækning af barrierer og 
løsning heraf og endelig være med til at skabe øget udbud.

   Lokale og landsdækkende informationsaktiviteter, forankret i Uddannelses- og 
Forskningsministeriet, blandt andet gennem annoncering og med oprettelse af 
en ny portal, bygovenpå.dk, der synliggør de videregående tekniske deltidsud-
dannelser, samt en tilmeldingsportal på tværs af erhvervsakademierne. Denne 
fælles tilmelding er med til at sikre udbud og gennemførelse af uddannelser.

   Udgivelse af en pjece sammen med DI: ”Klar til fremtiden”.
   Virksomhedsbesøg hos ledelser og tillidsrepræsentanter for at fortælle om 

akademiuddannelser, økonomiske muligheder og uddannelse. Besøgene 
foretages af erhvervsakademier, lokale Metalafdelinger samt Uddannelses- og 
IKT-sekretariatet.
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ERHVERVSRETTET VEU (AMU-KURSER)

TABEL 4.8 EFTERUDDANNELSESAKTIVITET PÅ METALINDUSTRIENS OMRÅDE, 
ANTAL KURSISTER 2012-2015. (2015 til og med 3. kvartal)

2012 2013 2014 2015

Automatik- og procesteknisk område 5.791 4.967 4.859 2.085

Cykel-, knallert- og motorcykelteknisk 
område 70 59 48 12

Data- og kommunikationsteknisk 
område 1.659 1.601 599 364

De maritime håndværksfag 247 121 112 31

Elektronik- og svagstrømsteknisk 
område 473 197 323 50

Entreprenør- og landbrugsteknisk 
område 3.001 2.921 3.119 2.079

Flyteknisk område 666 691 536 137

Guld- og sølvsmedeområdet 397 395 381 192

Karrosseriteknisk område 328 620 236 113

Klimateknisk område 425 368 398 221

Køleteknisk område 681 720 682 508

Køretøjsområdet 7.302 7.142 7.197 4.600

Låseteknik, mekanisk indbrudssik-
ringsanlæg 80 54 30 16

Maskin- og værktøjsområdet 2.870 2.211 1.872 902

Opbygning og drift af offshore instal-
lationer 793 701 476 286

Smedeteknisk område 521 492 480 315

Teater-, udstillings og eventområdet 37 10

Teknisk dokumentation i industriel 
produktion 844 829 509 175

Udvikling og produktion til digitale 
medier 18

Varmeteknisk område (fyrede anlæg) 414 312 308 167

Vedligehold af produktionsudstyr i 
metalindustrien 441 316 176 149

Total 27.011 24.772 22.351 12.409

Kilde: Databanken MBUL
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VEU-centre
De 13 VEU-centre har nu været i drift siden 2010. Centrene ligger på erhvervs-
skoler eller AMU-centre, og skal blandt andet vejlede og gennemføre opsøgende 
arbejde over for ledige, beskæftigede og virksomheder.
Det kan konstateres, at VEU-centrene fungerer meget forskelligt, og Dansk Metal 
mener ikke, vi har fundet den endelige form på dette arbejde.

AKADEMIUDDANNELSER

Generelt er adgangskriteriet til akademiuddannelser en faglært eller gymnasial 
baggrund suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring.

Uddannelser, inden for de tekniske områder, på deltid:
   Energiteknologi
   Innovation, produkt og produktion
   Informationsteknologi

 -  Softwareudvikling
 -  Webudvikling
 -  Systemadministration
   Automation og drift
   Elinstallation (Kræver faglig uddannelse inden for automatik- og procesuddan-

nelsen eller elektronik- og svagstrømsuddannelsen. Endvidere giver elektriker 
med bestemte specialer også adgang)

   VVS-installation (Kræver faglig uddannelse inden for smedeuddannelsen. 
 Endvidere giver VVS-energiuddannelsen også adgang)

   Laboratorie- og bioteknologi
   Hygiejne og rengøring
   International transport og logistik

Uddannelser, inden for de tekniske områder, som er under udarbejdelse:
   Byggekoordination
   Byggeteknologi
   Miljøteknologi
   (Autoteknologi)

Området er stadig præget af manglende kendskab såvel hos medlemmer som 
virksomheder. Dog vurderer vi, at området har et stort potentiale, idet mulig-
heden for at videreuddanne sig på deltid giver medlemmer mulighed for at 
bevare jobbet og indtægt finansieret via virksomhed eller kompetencefonde – i 
modsætning til fuldtidsstudier, som finansieres af Statens Uddannelsesstøtte (SU).

TABEL 4.9 EFTERUDDANNELSESAKTIVITET PÅ SVEJSNING OG FYRINGSTEK-
NISK OMRÅDE, ANTAL KURSISTER 2012-2015. (2015 til og med 3. KVARTAL)

2012 2013 2014 2015

Skibsbygningsteknisk område 382 333 590 396

Svejsning og termisk skæring i metal 28.913 28.250 24.975 16.238

Total 29.295 28.583 25.565 16.634

Kilde: Databanken MBUL



SKRIFTLIG BERETNING    KONGRES 2016 DANSK METAL   83

Erhvervsakademier
Disse institutioner udbyder erhvervsakademiuddannelser (fuldtid) samt akademi-
uddannelser (deltid).
I 2009 vedtog Folketinget, at uddannelser på kort videregående niveau skulle 
flytte fra erhvervsskoler til en selvstændig institutionstype.
I forbindelse med denne udspaltning var der i en overgangsperiode stor forskel 
på, hvordan institutionerne organiserede sig. Der var en ”Light model”, hvor 
uddannelserne stadig lå decentralt på de tidligere uddannelsessteder samt en 
”Classic model”, hvor institutioner fik et samlet og mere selvstændigt præg.
Loven skulle evalueres i 2013 blandt andet i forhold til, om den nye institutions-
type skulle fortsætte som selvstændige enheder efter 2015.
Dansk Metal har i denne proces arbejdet for såvel selvstændighed, som for  ”Classic 
modellen”. Folketinget har nu vedtaget, at denne institutionstype fortsætter.
I dag findes der 9 selvstændige erhvervsakademier samt et ”akademi”, der er 
fusioneret ind i en professionsbachelorskole.
Metal har deltaget aktivt i arbejdet med institutioner blandt andet i regi af LO og 
gennem deltagelse i Erhvervsakademiernes Udviklingsråd, som er et forum for 
akademiernes rektorer og bestyrelser samt arbejdsmarkedets parter.
Endvidere har der, i samarbejde med lokale afdelinger, været fokus på bestyrel-
sesrepræsentation samt deltagelse i akademiernes uddannelsesudvalg. 

INDUSTRIENS KOMPETENCEUDVIKLINGSFOND (IKUF)

Uddannelse har i mange år været et overenskomsttema. Kompetencefonden, 
i daglig tale kaldt ”selvvalgt uddannelse” blev vedtaget i 2007 og sat i drift fra 
2009. Det gennemsnitlige, årlige antal ansøgninger på CO-industri-området lå i 
den foregående kongresperiode på 7.326, mens fonden i denne kongresperiode 
har oplevet en stor stigning i antallet af ansøgere:

TABEL 4.10 ANTAL ÅRSELEVER (STÅ) DER HAR DELTAGET I UDVALGTE  
AKADEMIUDDANNELSER (AU) INDEN FOR DET TEKNISKE OG PRODUK-
TIONSRETTEDE OMRÅDE  (VIDEREGÅENDE UDDANNELSER PÅ DELTID)

2012 2013 2014 2015

Informationsteknologi 47,5 54,9 54,9 77,0

Innovation, produkt og produktion* 43,0 75,8 76,4 167,2

Energiteknologi 2,7 14,9

Proces, laboratorie- og fødevaretek-
nologi 17,6 9,4 8,3 6,2

I alt teknisk og produktionsrettet 
område 108,1 140,1 142,3 265,3

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Videregående 
Uddannelser
Én STÅ svarer til 6 personer, der har gennemført et modul på 10 ECTS
* Dansk Metal har i samarbejde med lokale erhvervsakademier arbejdet 
målrettet for at få medlemmer til at påbegynde denne uddannelse. Der 
er især aktivitet på modulet ”Projektledelse”, som gavner den enkeltes 
muligheder på arbejdsmarkedet. Modulet kan lede til en samlet uddannelse 
inden for ”Innovation, produkt og produktion” eller modulet kan anvendes 
som valgfrit modul på andre akademiuddannelser.
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I perioden har vi også informeret om og set resultater i forhold til to nye mulig-
heder i IKUF:
   Muligheden for at akkumulere ikke-forbrugte uger, så man kan spare uger op i 

2 år og dermed råde over 6 ugers uddannelse. 
   Mulighed for at anvende IKUF i stedet for en arbejdsfordeling, så ledighed 

bliver byttet med uddannelse. Det er en klar fordel for såvel ansatte som virk-
somhed.

Virksomheder med over 100 ansatte har muligheden for selv at varetage kompe-
tencefonden. Ved etableringen af IKUF drejede det sig om op imod 67 virksom-
heder. Udviklingen har været hen imod færre og færre virksomhedsordninger, så 
antallet nu er godt 20.
Udover IKUF har en lang række medlemmer også mulighed for ”selvvalgt uddan-
nelse” på en lang række øvrige overenskomstområder.

SKOLEBESØG – UNGDOMSKONSULENTER

De skoler, hvor vi har ansvaret for at aftale samt afvikle skolebesøg, kommer 
vi som udgangspunkt på mindst tre gange under den enkeltes uddannelse. Én 
gang på grundforløb (GF2), én gang under hovedforløbet og én gang lige op til 
svendeprøven.
Denne opdeling giver god mening i forhold til gratis indmeldelse, information 
omkring praktikpladssøgning, rettigheder og pligter som lærling, gratis a-kasse 
og temaet ”udlært – hvad så”.

Temaer på grundforløb
På grundforløb behandler vi følgende temaer:
Hvad er Dansk Metal? Hvad er en overenskomst? Hvordan er det at være på en 
arbejdsplads? Hvordan du søger læreplads? Hvad er dine rettigheder og pligter? 
Derudover behandler vi arbejdsmiljø og sikkerhed samt gratis medlemskab af 
a-kasse.

Temaer på hovedforløb
På hovedforløb behandler vi følgende temaer:
Hvad er Dansk Metal, og hvad kan vi hjælpe med? Hvad er en overenskomst? 
Hvornår og hvordan stiger du i løn? 
Derudover behandler vi emner som optjening af ferie m.v., arbejde på fridage, 
betaling for overarbejde, sygdom, forsikringer, a-kasse, kørekort, pension, IKUF til 
lærlinge samt ophævelse af uddannelsesaftalen.

Svendeforløb 
I svendeforløb behandler vi a-kasse og ledighed, pension, ferie, løn, nyt job og 
ansættelseskontrakt, Fritvalgs Lønkonto.

2012 9.222

2013 16.863

2014 12.789

2015 16.297
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Vi har videreudviklet det spil, vi bruger i klasserne, så det stemmer overens med 
overenskomsterne samt gældende lovgivning. 

Vi henviser altid til lokalafdelingen, hvis der kommer spørgsmål, der kræver afkla-
ring, under et skoleforløb, hvor afdelingen ikke deltager. 

”Den Lille Hjælper”
Vi har i perioden fået pjecen ”Den Lille Hjælper” opdelt i 4 udgaver:
   Én generel udgave, som kan bruges til udstillinger, messer m.v.
   3 målrettede udgaver, der er opdelt i de samme områder, som de kørende 

ungdomskonsulenter dækker. Dette giver mulighed for at tilpasse indholdet 
til lokale forhold og dermed gøre Den Lille Hjælper mere nærværende for de 
unge.

Vi uddeler ”Den Lille Hjælper” på alle skolebesøg.
Vi vil fremadrettet arbejde videre på at målrette ”Den Lille Hjælper” endnu mere, 
så medlemstilbud m.v. også målrettes den enkelte unge. 
Alle udgaver ligger altid på intranettet til download under ”Uddannelse”.

Ungdomskonsulenterne er fordelt ud over landet som følger:
Nord- og Midtjylland: Jesper Lesak-Christiansen med kontor hos Metal Aalborg.
Syddanmark: Kasper Vincent Johansen med kontor hos Metal Lillebælt.
Hovedstaden og Sjælland: Camilla Skree-Jacobsen med kontor i forbundshuset.

INTERNE UDVALG

Forbundets uddannelsesudvalg
Vi afholder møde forår og efterår i forbindelse med forbundsugen. Vi har været 
igennem følgende temaer:
I 2012 var der primært begyndende fokus på den nye EUD-reform. Derfor havde 
udvalget inviteret undervisningsminister Christine Antorini, som præsenterede 
sine tanker om reformen. Derudover blev amukurs.dk introduceret.
I 2013 var der meget fokus på reformarbejdet. Derudover havde udvalget besøg 
af Mathias Tesfaye, der fortalte om sine erfaringer med og tanker om fremtidens 
erhvervsuddannelser. Ungdomskonsulenterne præsenterede deres arbejde på 
erhvervsskolerne og kampagnen Hands-on blev ligeledes præsenteret. EUD-re-
formen kom på plads og udvalget fik et oplæg om reformens indhold af Social-
demokraternes uddannelsesordfører Ane Halsboe-Jørgensen. Også undervis-
ningsminister Christine Antorini bidrog endnu en gang med sine tanker ift. den 
uddannelsespolitiske dagsorden med udgangspunkt i EUD-reformen.
Det var også i 2014, at der på finansloven blev afsat 1 milliard til VEU, hvilket 
selvfølgelig også blev et emne på et uddannelsesudvalgsmøde.
I 2015 blev der indgået en aftale om, at lærlinge skal have betalt deres ophold, 
og at virksomhederne kan få refusion fra AUB. Derudover kom der nye køre-
kortregler for motorcykler og hænger, hvilket betød ændringer i uddannelses-
bekendtgørelserne på disse områder. På et af møderne blev også den forventede 
mangel på arbejdskraft i fremtiden diskuteret.



86   DANSK METAL KONGRES 2016    SKRIFTLIG BERETNING

Arbejdsgruppen for it-området
Virtuel arbejdsgruppe. Dropbox benyttes som platform for vidensdeling.

Arbejdsgruppen for medieområdet
I denne arbejdsgruppe, hvor vi primært mødes virtuelt, diskuteres alt fra uddan-
nelse inden for segmentet til det sidste nye inden for kamera. Det er også blandt 
arbejdsgruppens deltagere, at bestyrelsen for Blankbåndsfonden findes.

METALINDUSTRIENS UDDANNELSER

Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)
Metalindustriens Uddannelsesudvalg er det faglige udvalg og efteruddannelses-
udvalget på metalindustriens område. Udvalget har det ansvar og de formelle 
opgaver, der i lovgivningen er tillagt de faglige udvalg og efteruddannelsesudvalg.
Metalindustriens uddannelsesudvalg er det organ, der træffer de uddannelses-
politiske beslutninger og udstikker pejlemærkerne for udviklingsgrupperne og 
sekretariatets arbejde, herunder fokusområder for det kommende arbejde.
Udvalget træffer beslutninger om prioriterede indsatsområder i form af virksom-
hedsplan og budget.
Metalindustriens uddannelsesudvalg er paritetisk sammensat og består af 14 
medlemmer fra arbejdsgiver- og arbejdstagerside.

Temaer og ændringer af uddannelser
2012
   I juni gik amukurs.dk som planlagt i luften. Amukurs.dk er udviklet i samarbejde 

med Industriens Fællesudvalg og er en ny portal over alle efteruddannelses-
kurser på industriens område. 
Amukurs.dk gør det let og enkelt at få hurtigt overblik over aktuelle kurser, sted 
og starttidspunkt i brugerens nærmeste område.

   Nedsættelse af en fælles energi- og miljøgruppe for Industriens Uddannelser, 
der skal understøtte og styrke afdækningen af de tværgående kompetencekrav 
og uddannelsesbehov.

   Informationskampagne om højniveau og EUX.
   Beskrivelse af vejledende kompetencekrav til Metalindustriens uddannelses-

udvalgs erhvervsuddannelser.
   Udvikling af en række kompetencepakker for at øge gennemsigtigheden og gøre 

det nemmere at målrette efteruddannelse i forhold til forskellige jobprofiler.
   Revision af elektronik- og svagstrømsuddannelsen samt indførelse af nyt trin.
   Talentsporet – nyt speciale på industriteknik – maskin.
   Revision af uddannelserne inden for guld-, sølv- og ædelsmed. Specialerne 

gørtler, gørtler armatur og kobbersmed blev nedlagt. Metalsliber samt specia-
lerne metaltrykker og gravør blev moderniseret.

   It-supporteruddannelse på engelsk, testforløb på Mercantec.

2013
   Med støtte fra Undervisningsministeriet blev der udarbejdet en rapport om 

demografisk betingede kompetencebehov i forhold til industrien.
   Revision af automatik- og procesuddannelsen.



SKRIFTLIG BERETNING    KONGRES 2016 DANSK METAL   87

   To nye specialer på smedeuddannelsen:
 -  Smed – maritim
 -  Smed – rustfast (tidligere aluminium og rustfri).
   Studentermerit på smede- og industriteknikeruddannelserne.
   Sammenlæsning for EUD og AMU på smedeuddannelsen.
   Analyse af efteruddannelsesbehov på cykel- og motorcykelområdet.
   Analyse af efteruddannelsesbehov for låsesmede og finmekanikere.
   Afdækning af uddannelsesbehov på teleområdet.

2014
   Nedsættelse af en offshore-gruppe fælles for industriens uddannelser, der 

skal understøtte og styrke afdækningen af de tværgående kompetencekrav og 
uddannelsesbehov.

   Analyse af uddannelsesbehov inden for det energitekniske område.
   Analyse af det karosseritekniske område i forhold til de uddannelses- og 

 kompetencemæssige behov.
   Analyse af fremtidige efteruddannelsesbehov inden for mekanikerområdet.
   Analyse af uddannelser og arbejdsmarked inden for de maritime håndværksfag.

2015
   Analyse af kompetence- og uddannelsesbehov inden for elevatorområdet.
   Faglært.dk - en portal udviklet i fællesskab i Industriens Uddannelser, som 

viser, hvordan og hvor man kan tage en uddannelse som faglært. 
Portalen er delt op i 3 indgange:

 -  For unge, der kommer direkte fra folkeskolen.
 -   Unge under 25 år, der har afsluttet folkeskolen for mere end et år siden.
    -  Voksne over 25, der gerne vil være faglært. 

Portalen viser blandt andet:
 -  Hvilke skoler der udbyder uddannelsen.
 -  Startdatoer på uddannelserne.
 -  Mulige praktiksteder.
 -   Vejledende kompetenceafklaring, som kan munde ud i afkortning af 

 uddannelsen.

DE FAGLIGE UDVALG

Det faglige udvalg for Digital Media
EUD-uddannelser:
   Multimedieanimator
   Multimedieintegrator
   Webintegrator (skolebaseret uddannelse uden virksomhedspraktik).

AMU-uddannelser:
   Udvikling og produktion til digitale medier (FKB 2203).

Udvalget består af Dansk Metal, HK og DI.
Arbejdet i udvalget har været præget af arbejdet med EUD-reformen.
I perioden er der kommet kvotebegrænsning på den rent skolebaserede 
 uddannelse til webintegrator.
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I forbindelse med udmøntningen af EUD-reformen er der ikke længere kvote på 
optaget på multimediespecialerne.
Uddannelsen udbydes ikke med skolepraktik.
I samarbejde med skolerne blev uddannelserne præsenteret som demonstra-
tionsfag på DM i Skills i 2013 og 2014.
Dansk Metal har p.t. næstformandsposten i udvalget.

Billedmediernes Faglige Udvalg
EUD-uddannelser:
   Film- og tv-assistent
   Film- og tv-produktionstekniker
   Fotograf.

AMU-uddannelser:
   Det faglige udvalg har ingen selvstændig efteruddannelsesportefølje. 

Udvalget består af Dansk Metal, Dansk Journalistforbund og Film- og tv-arbejder-
foreningen på lønmodtagersiden, og af DI og Arbejdsgiversamarbejdet vedrøren-
de styringen af film- og tv-produktionsuddannelsen (ASAV) på arbejdsgiversiden. 
Pr. 1. januar 2016 er Grakom – Brancheforeningen for Kommunikation, Design & 
Medieproduktion også repræsenteret på arbejdsgiversiden.
Arbejdet i perioden har været præget af EUD-reformen og som en udmøntning 
heraf er der ikke længere kvotebegrænsning på uddannelserne.
Uddannelserne udbydes ikke med skolepraktik.
Der er i perioden blevet indført svendeprøvegebyr på området.
Dansk Metal har p.t. formandsposten i udvalget.

Det Faglige Udvalg for Teater-, Udstillings- og Eventteknikeruddannelsen
EUD-uddannelser:
   Eventtekniker med speciale i audioteknik
   Eventtekniker med speciale i illuminationsteknik
   Teater-, Udstillings- og Eventteknisk Produktionsassistent
   Teatertekniker
   Udstillingstekniker.

AMU-uddannelser
   Teater-, Udstillings og Eventområdet (FKB 2255).

Udover Dansk Metal består udvalget af Dansk El-Forbund, Teknisk Landsforbund 
samt 3F på lønmodtagersiden. På arbejdsgiversiden er det fortsat Danske Teatres 
Fællesorganisation og Teatrenes Interesseorganisation. I perioden har Messeteam 
ændret navn til EVEX - Event & Exhibition Association Denmark, ligesom Kultur-
husene i Danmark er indtrådt i udvalget.
I perioden er det oprettet AMU-kurser inden for udvalgets område. Arbejdet i 
perioden har været præget af EUD-reformen. Som noget nyt udbydes uddannel-
serne med skolepraktik. Der er kvote på uddannelserne.
Dansk Metal har p.t. formandsposten i udvalget.
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Det Faglige Udvalg for Maritime Metaluddannelser
Det Faglige Udvalg for Maritime Metaluddannelser har alene ansvaret for skibs-
mekanikeruddannelsen. Skibsmekanikeruddannelsen lider under manglende  
vilje fra rederierne til at løfte deres uddannelsesansvar. I tæt samarbejde med  
CO- Søfart har Uddannelses- og IKT-Sekretariatet gennemført forskellige initia-
tiver for at få skabt flere praktikpladser til skibsmekanikere – desværre uden 
resultat. Fremtiden for skibsmekanikeruddannelsen er derfor under overvejelse.

SKUEMESTRE & LOKALE UDDANNELSESUDVALG 

Der har været afholdt fælles fyraftensmøder i hhv. 2013 og 2015 flere steder i 
landet, hvor blandt andet følgende er drøftet:
   Erhvervsuddannelsesreform 2015
   Folkeskolen som leverandør
   Praktikpladssituationen og praktikcentre
   Lærlinge og OK
   Uddannelsesplanlægning
   Efteruddannelser
   Videregående uddannelser.

Vores medlemmer påtager sig en vigtig rolle i de lokale uddannelsesudvalg (LUU) 
i forhold til at sikre kvaliteten i uddannelserne på de enkelte skoler og i forhold til 
at deltage i svendeprøver.
Medlemmerne af de lokale uddannelsesudvalg deltager som vigtige aktører i 
forhold til godkendelse af læresteder. Virksomhedernes ansøgninger kommer 
via det elektroniske virksomhedsgodkendelsessystem (EVG), som er forankret 
i Industriens Uddannelser. Industriens Uddannelser varetager også kontakten 
til LUU-medlemmer. I det daglige udvalgsarbejde er det den enkelte skole, der 
udfører sekretariatsarbejdet. Skuemesterordningen administreres ligeledes af 
Industriens Uddannelser.
Såvel skuemestre som LUU-medlemmer indstilles og udpeges af forbundet, 
 gennem et samarbejde med de lokale afdelinger.

P16 OG P17 CERTIFICERINGSUDVALG FOR SVEJSNING

P16 Certificeringsudvalg for stålsvejsning
P16 har i kongresperioden arbejdet med følgende større temaer og ændringer:
   Som følge af indførelsen af den nye DS/EN 9606-1-standard for kvalificering af 

svejsere inden for smeltesvejsning i stål, og den nye DS/EN 1090-1-standard om 
CE-mærkning af bygningsstål har P16 i kongresperioden arbejdet med at tilpasse 
svejsepasordningen og de tilhørende standarder (DS322: Certificering af svejsere 
og SBC244: Særlige bestemmelser for certificering).  Pr. 1. juli 2014 er det et krav, 
at stål- og aluminiumkonstruktioner skal være CE-mærket, når de bliver leveret 
til brug i bygge- og anlægssektoren. Det kræver, at virksomheder er certifice-
ret i henhold til DS/EN 1090. For at kunne blive certificeret skal virksomheden 
også indføre et kvalitetsstyringssystem, som kan spore den enkelte stål- og 
aluminiumskonstruktion, herunder at de involverede svejsere har de nødvendige 
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svejsecertifikater. Uden de nødvendige svejsecertifikater til medarbejderne kan 
virksomheden ikke dokumentere medarbejdernes svejsekompetence, og dermed 
kan en stål- eller aluminiumskonstruktion ikke CE-mærkes.

   Derfor har det været meget vigtigt for Dansk Metal at sikre, at alle – herunder 
lærlinge, der arbejder med svejseopgaver – har en mulighed for at få svejse-
certifikater. I den nye “DS 322:2014 Certificering af svejsere” har Dansk Metal 
fået nedsat karenstiden for erhvervelse af et svejsecertifikat til 1 år under forud-
sætning af, at man har været beskæftiget med relevant svejsearbejde. De peri-
oder af grundforløb 1 og grundforløb 2, hvor det af skolen kan dokumenteres, 
at lærlingen har arbejdet med svejseopgaver, tæller med i denne beregning.

   Nye AMU-mål på svejseområdet.
   PED-stempling af skolecertifikater og tilhørende dialog med Arbejdstilsynet.
   Udskiftning af de gamle svejsepas med nye QR-kort i kreditkortformat.

P17 Certificeringsudvalg for Plastsvejsning
P17 har i kongresperioden arbejdet med følgende større temaer og ændringer:
   Udskiftning af de gamle svejsepas med nye QR-kort i kreditkortformat.
   Revidering af Plastsvejsehåndbogen.
   Analysearbejde af struktur og indhold af plastsvejsekurser under FKB 2757.

OVERENSKOMSTFORHANDLINGER

2012
Der blev fulgt op på overenskomstfornyelsen i 2010, hvor det blev aftalt, at 
TekSam kunne stille rådgivning til rådighed med henblik på at gøre det lettere for 
virksomheder og medarbejdere at benytte de etablerede uddannelsestilbud – 
blandt andet de uddannelsestilbud, som er udviklet af parterne i fællesskab.
Derfor blev der skabt mulighed for, at uddannelsesudvalget (alternativt SU, 
 sekundært tillidsrepræsentant/ledelse) kan rekvirere besøg af TekSams proces-
konsulenter, når parterne ønsker det.
Et andet vigtigt resultat var, at det fra 1. januar 2013 blev muligt at opspare 
IKUF-uger fra de 2 foregående kalenderår, så man fik mulighed for op til 6 ugers 
uddannelse. Derudover skulle det gøres mere brugervenligt at søge IKUF-støtte 
via hjemmesiden, og IKUF skulle kunne lægge ud for kursusgebyr.
Endelig blev der skabt mulighed for at få støtte til uddannelse med fuld løn i op 
til halvdelen af en arbejdsfordelingsperiode. Virksomheden kan dog kun få refun-
deret de normale 85 pct. af lønnen.

2014
Der var enighed om at gøre mulighederne for at få støtte fra Industriens Kom-
petenceudviklingsfond (IKUF) mere synlige gennem en udbygning af oversigten 
på ikuf.dk over forhåndsgodkendte kurser (positivlisten). Relevante moduler fra 
 erhvervsakademi- og diplomuddannelser, som man kan få støtte til, bliver der-
med mere synlige.
Et gammelt ønske om, at lærlinge også kan få støtte fra IKUF, blev opfyldt. De kan 
nu søge om støtte fra Industriens Kompetenceudviklingsfond til fritidsuddannelse.
Et endnu ældre ønske om udvidet adgang til betaling for skolehjem blev gen-
nemført og finansieres gennem AUB-ordningen.
Endelig blev der aftalt en mulighed for yderligere 1 uges IKUF i opsigelsesperioden.
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SKILLS

DM i Skills
Metalindustriens uddannelser har deltaget i alle DM i Skills i perioden. Gennem-
gående konkurrerende uddannelser har været personvognsmekaniker, industri-
tekniker og smede. I 2015 deltog automatik for første gang i konkurrencerne. 
Som præsentationsfag har blandt andet karosseritekniker, datatekniker, cykel-
mekaniker og automatiktekniker deltaget.
 
EM i Skills
I 2012 og 2014 deltog vi i EuroSkills med landbrugsmaskinmekanikeruddannelsen 
i samarbejde med Dansk Maskinhandlerforening. EuroSkills er europamesterska-
berne for elever på erhvervsuddannelser og unge erhvervsuddannede, som blev 
afholdt i Spa i Belgien i 2012 og i Lille i Frankrig i 2014.

VM i Skills
I 2012 besluttede Metalindustriens Uddannelsesudvalg, at industriteknikerne 
skulle deltage i VM i Skills i Leipzig 2013 med en deltager i CNC-drejning og en 
deltager i CNC-fræsning. CNC-fræsning gav en 8. plads og indbragte en MEDAL 
OF EXCELLENCE, som er en æresmedalje til de deltagere, der fik mere end 500 
point. Den anden deltager fik en 21. plads i CNC-drejning.
Uddannelsesudvalget besluttede, at vi også skulle deltage i VM i Skills i 2015, som 
foregik i São Paulo i Brasilien med samme fag. Her blev deltageren i CNC-fræsning 
nr. 21 og deltageren i CNC-drejning nr. 14 (Skandinaviens bedste).
Næste VM i Skills foregår i Abu Dhabi i 2017.

IT- OG TELEOMRÅDET

Nationalt
Vi samarbejder med øvrige relevante LO-forbund omkring overenskomstdækning 
af sektoren og har i samarbejde med HK afholdt en callcenter-konference, hvor 
fokus var på de urimelige vilkår, medarbejdere arbejder under – også i Danmark.
Vi deltager i relevante temadage og har i øvrigt et tæt samarbejde med DI Digital 
(tidligere ITEK) omkring udvikling af branchen. Vi samarbejder også med IT- 
Branchen (ITB) samt DANSK IT.

Internationalt
Via vores medlemskab af henholdsvis IndustriAll og UNI deltager vi i relevante 
udvalg, der er nedsat i Norden såvel som på europæisk plan. Vi er aktive i den 
sektorspecifikke sociale dialog, hvor vi primært spiller ind med vores synspunkter 
inden for it, tele og uddannelse samt deltager i arbejdsgruppen omkring regule-
ring på europæisk plan.
Vi er sekretariat for IT og Tele i Norden inden for UNI, UNI Nordic ICTS.

Computerspil og eSport
Via vores tætte samarbejde med eSport Danmark (Forbundet for computerspil-
lere i Danmark) forsøger vi i samarbejde med lokale Metalafdelinger at få dette 
segment organiseret i lokale computerspilforeninger. Vi er aktive her, da mange 
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af vores medlemmer – ikke udelukkende unge – gamer regelmæssigt. Vi ønsker, 
at Metals medlemmer kan gå til computerspil lige som til fx ishockey.
Vi arbejder tæt sammen med relevante erhvervsskoler om computerspil og 
eSport. Senest har vi indgået aftale med Syddansk Erhvervsskole Vejle om, at 
unge på vores it-uddannelse som en del af undervisningen er med til at arran-
gere et LAN (computerspilstræf i en weekend) forår og efterår med op til 200 
deltagere. Dette setup vil vi forsøge at indgå aftaler om med de øvrige erhvervs-
skoler, hvor vi har it-uddannelser. 

It- og telepolitik
Uddannelses- og IKT-sekretariatet er høringspart i forhold til lovændringer mv. 
inden for alt, der vedrører it- og telepolitik i Danmark.

PROJEKTER

LORC
Uddannelses- og IKT-sekretariatet har i starten af kongresperioden sammen 
med Lindoe Offshore Renewables Centre (LORC) og Ingeniørforeningen afsluttet 
 projektet Grøn Offshore Uddannelse – styret af LORC og støttet af Region  
Syddanmark med 2.131.000 kr. 
Formålet var at gennemføre et uddannelsesprojekt i fem faser, der havde til 
formål at:

   Afdække behovet for arbejdskraft og kompetencer i sektoren for grøn energi.
   Afdække hvordan Lindø-medarbejdernes og andre relevante medarbejderes 

eksisterende kompetencer kan anvendes på det grønne offshore-arbejds-
marked.

   Afdække eksisterende kompetenceudviklingstilbud på det grønne offshore- 
marked.

   Afdække behovet for nye uddannelses- og efteruddannelsesaktiviteter inden 
for grøn offshore.

   Udvikle og afprøve konkrete kompetenceaktiviteter med relevans for det 
 grønne offshore-arbejdsmarked.

Ud over en række konkrete uddannelsesforløb – blandt andet i samarbejde med 
Syddansk Erhvervsskole – resulterede LORC-projektet blandt andet i følgende 
anbefalinger:
   Det anbefales at udvikle skibsmontøruddannelsen især med henblik på mon-

tageopgaver, vedligeholdelse og reparationer på offshore-vindenergianlæg 
samt engelsk som jobsprog. Dette er sket i den nye uddannelsesordning for 
skibsmontøruddannelsen.

   Det anbefales, at udvikle en ny uddannelse til offshore-smed, der både har ski-
be, offshore-olie og -gas samt offshore-vindenergi som jobområde samt en-
gelsk som jobsprog. Vi taler her både om reparation og nybygning af offshore 
smedetekniske konstruktioner samt skibe. Dette er sket i den nye uddannelses-
struktur på smedeuddannelsen, blandt andet med oprettelsen af det maritime 
speciale på smedeuddannelsen.
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   Det anbefales, at man i forbindelse med nyudvikling af de omtalte uddannelser 
sikrer og tydeliggør karriereveje inden for offshore-området med henblik på at 
tiltrække dygtige unge til området. Dette er sket i forbindelse med markeds-
føringen af det nye maritime speciale på smedeuddannelsen samt i projektet 
Energi Campus Esbjerg sammen med Aalborg Universitet Esbjerg.

   Det anbefales, at Industriens Uddannelser og de private udbydere tager initiativ 
til at udvikle en standardiseret pakke af grundlæggende sikkerhedskurser inden 
for offshore-området, som kan dækkes af AMU-rammen. Dette arbejde er 
vi desværre ikke kommet i mål med pga. en generel modvilje fra de private 
udbydere og branchens interesseorganisationer, som blandt andet Olie/Gas 
Danmark og Global Wind Organisation. Dialogen fortsætter dog omkring 
denne sag.

Energi Campus Esbjerg – Camp Erhvervsuddannelser
For at understøtte et af Metals uddannelsespolitiske mål om, at flere medlemmer 
skal gennemføre en videregående uddannelse, deltog Metal sammen med EUC 
Vest og Aalborg Universitet Esbjerg som partner  
i projekt ”Camp Erhvervsuddannelser” under EU-projektet ”Energi  Campus 
 Esbjerg”. Formålet med projektet var:
   At give unge et andet indtryk af videregående uddannelse via forelæsninger, 

hands-on sammen med ingeniørstuderende og rollemodeller.
   At drage nogle erfaringer omkring, hvorvidt vi kan flytte erhvervs uddannede 

unges opfattelse af videregående uddannelse.
   Styrke samarbejdet mellem videregående uddannelsesinstitutioner og 

 erhvervsskoler.
Projektet forløb over to dage. Der deltog to maskiningeniørstuderende fra 
 Aalborg Universitet Esbjerg og 14 lærlinge fra uddannelserne skibsmontør, smed 
og industritekniker fra EUC Vest, Syddansk Erhvervsskole og EUC Syd.
Eleverne fik til opgave at konstruere en teststand til belastningstest af svejste 
samlinger og tests af efterfølgende gode og dårlige svejseprøver, så eleverne fik 
syn for forskellen på en god og en dårlig svejsning og på forskellen mellem at 
svejse med og uden svejsespecifikation (WPS) samt udarbejdelse af dokumenta-
tion og præsentation.
Undervejs deltog eleverne i forelæsninger om metallurgi, brudstyrker og svejse-
kvalitet. Endvidere deltog lærlingene i hele konstruktions- og beregningsdelen 
på projektet sammen med de ingeniørstuderende. Og endelig producerede og 
afprøvede lærlingene selve teststanden.
Projektet var en stor succes, viste en spørgeskemaundersøgelse blandt eleverne.  
88 pct. angav, at de havde fået et større indblik i universitetsverdenen og 53 pct. 
svarede, at projektet havde påvirket deres fremtidsplaner i forhold til videreud-
dannelse.
Efterfølgende er projektet blevet fulgt af prototype-samarbejder mellem Syddansk 
Universitet og Syddansk Erhvervsskole samt Aalborg Universitet Esbjerg og 
Rybners Tekniske Skole, hvor ingeniørstuderende kan få afprøvet og udført deres 
projekter i praksis.

Fagmentor
Fagmentorprojektet, hvor frivillige, pensionerede Metalmedlemmer inden for 
fagområderne industriteknik, smede og personvognsmekaniker støtter op om 
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frafaldstruede elever på de tekniske erhvervsskoler, har været i gang siden 2009. 
I årene 2009-2012 blev projektet økonomisk støttet af Undervisningsministeriet. 
I perioden 2013-2015 blev projektet støttet af TrygFonden med en donation på 
446.000 kr.
Fagmentorprojektet udsprang af et samarbejde mellem Undervisningsministeriet 
og Dansk Metal i efteråret 2009, hvor ministeriets projekt “Fastholdelseskarava-
nen” tog kontakt til Dansk Metals Uddannelses- og IKT-sekretariat vedrørende 
et muligt samarbejde om støtte til frafaldstruede elever på de tekniske erhvervs-
skoler. Dette udmøntede sig i fagmentorprojektet.
Fagmentorprojektet er et lavpraktisk projekt, hvor engagerede seniormedlemmer 
yder en stor frivillig indsats på erhvervsskolerne med det formål at medvirke til at 
nedbringe frafaldet blandt eleverne. Indsatsen tager afsæt i faglig-social dialog, 
tryghed og voksenkontakt mellem eleverne og mentorerne på skolernes værksteder.
I kongresperioden har der været fagmentorprojekter tilknyttet følgende afdelinger:
Vendsyssel, Aalborg, Thy/Mors, Himmerland, Bjerringbro-Silkeborg, Østjylland, 
Skjern/Ringkøbing, Vest, Lillebælt, Sønderjylland, Sønderborg, Hovedstaden, 
Midt-Vestsjælland, Sydøst, og Bornholm.
Fra 1. januar 2016 er ansvar og finansiering af de enkelte fagmentorprojekter 
overgået til afdelingerne. Forbundets rolle er fremadrettet rådgivende over for de 
afdelinger, der allerede har fagmentorprojekter eller de afdelinger, der ønsker at 
starte nye fagmentorprojekter.

FAQ på intranettet
Uddannelses- og IKT-sekretariatet har i kongresperioden oprettet en ny data-
base under ”Uddannelse” i indgangen på intranettet. Her kan afdelingerne søge 
og hurtigt finde svar på hyppigt forekommende spørgsmål omkring uddannelse. 
Denne database opdateres jævnligt med nye FAQ-ark.

Hands-on
I 2012 blev ideen om et rekrutteringsprojekt sat i søen, og Hands-on blev i 
august 2013 offentliggjort. Hands-on er en kampagneindsats, der skal få flere 
unge og ufaglærte til at vælge en erhvervsuddannelse i industrien. Det er der 
hårdt brug for i fremtidens Danmark, hvor der bliver mangel på dygtige faglærte.
For at få flere unge til at vælge en faglig uddannelse i industrien, drog 
Hands-on-karavanen på rundtur i Danmark. Hands-on Tour startede i uge 48 
i 2013 i Region Midtjylland, hvor karavanen lagde vejen forbi skoler i Viborg, 
 Herning, Randers, Aarhus og Holstebro.
Hands-on-karavanen bestod blandt andre af Vild med dans-vinder og Årets 
Værtstalent 2013, Joakim Ingversen, og tre unge erhvervsskoleelever. De skulle 
gøre eleverne i 8.-10. klasserne opmærksomme på de mange muligheder, en 
erhvervsuddannelse giver.
Efterfølgende er dette koncept blevet tilbudt alle landets kommuner og Hands-on 
hjælper med at planlægge arrangementer.

Your Hands-on er et tilbud om hjælp til byer, kommuner eller regioner, der har 
brug for deres helt egen Hands-on. Alle materialer og kampagneprodukter er 
tilgængelige for interesserede, der vil arbejde for at få flere faglærte i industrien.
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Hands-on Game er en komprimeret udgave af virkeligheden. Formålet med spil-
let er at opbygge et samfund fra bunden. Spillerne skal bruge de rigtige medar-
bejderprofiler til at sikre, at der er vand, varme, hospitaler, infrastruktur m.m.  
i samfundet.
I samarbejde med RIPU’erne inviteres de lokale UU-centre på et besøg på en 
virksomhed. Vejlederne får en rundvisning, et oplæg fra den lokale erhvervssko-
le, et oplæg om Hands-on og spiller Hands-on Game. Alle UU-centre får nogle 
Hands-on Games med tilbage, således at de kan spille spillet med eleverne i 
folkeskolen i forbindelse med elevernes uddannelsesvalg.

Derudover består Hands-on også af:
   Makers Network, som er en gruppe unge lærlinge/elever i industrien, der kan 

inspirere andre unge til at tage en erhvervsuddannelse.
   Hands-on Mission app’en sender folkeskoleelever ud på en række missioner 

på DM i Skills. Eleverne kommer helt tæt på industriens uddannelser, møder 
lærlinge fra uddannelserne og bliver udfordret på deres viden om industrien. 
Eleverne løser missionerne ved at tage et billede eller optage en video på 15 
sekunder og sende den via app’en.  
Jo mere kreative elevernes besvarelser er, jo større chance har de for at vinde. 
For at deltage skal klasselæreren tilmelde klassen.

Delautorisation
I 2012 blev Dansk Metal inviteret til at deltage i et arbejde om modernisering 
af autorisationsordningerne for el-, kloak- og VVS-området, som erhvervs- og 
vækstministeren ønskede igangsat.
Der var fra elektrikerområdet og VVS-området stor modstand imod de foreslåede 
ændringer, der skulle give mulighed for, at andre faggrupper kunne uddanne sig 
til delautoriserede på områderne.
I oktober blev der fremsat lovforslag om delautorisationer samt nye uddannelser 
til kabelmontør og rørmontør.
Delautorisationsuddannelsen udbydes nu som modulopbygget akademiuddan-
nelse. Der er direkte adgang til denne uddannelse for de faglærte grupper, som 
tidligere har haft adgang til autorisationsuddannelserne. Dog er der endnu ikke 
enighed om, hvordan et adgangskursus sammensat af AMU-kurser kan sikre, at 
også andre grupper af faglærte kan starte på delautorisationsuddannelserne.
I forhold til de to montøruddannelser pågår der fortsat et arbejde med at koordi-
nere AMU-pakkerne.

Update
Vi har i perioden konstateret faldende tilslutning til disse arrangementer. Forbun-
det har også iværksat både temaaftener og andre lokale arrangementer, som har 
været en medvirkende årsag til denne nedgang i deltagerantal.
Afdelingerne har som tidligere haft mulighed for at indmelde ønsker til tekniske 
fyraftensmøder til Uddannelses- og IKT-sekretariatet. Sekretariatet bistår fortsat 
med afholdelse af Update-arrangementer lokalt, hvis dette måtte ønskes.
Vi har afholdt et Kick-off seminar inden for it- og medieområdet på Metalskolen 
Jørlunde med deltagelse af 41 tillidsvalgte. Emnerne vi kom igennem var: Farvel 
til brokrøvene, Cybersikkerhed og industrispionage, Alletiders spil og legekultur  
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– hvad, hvornår, hvorfor og fremtiden, Den digitale dekonstruktion, Wearables/
smartwatches – mobiler – sensorer mv., Immaterielle rettigheder herunder 
 konkurrenceklausuler og ansættelseskontrakter mv., 3D-print og droner.
Der blev udarbejdet et katalog over muligheder, som deltagerne ønskede, at 
forbundet arbejder videre med. Der blev oprettet en dropboxgruppe for alle del-
tagerne, så dokumenter, filer mv. kunne udveksles mellem gruppens deltagere.

COPYDAN

Ophavsretsmidler
Dansk Metal administrerer på vegne af medlemmerne fondene: Blankbåndsfond 
og Rettighedsfond.
Blankbåndsfondens formål er blandt andet:
   At yde støtte til uddannelsesformål herunder studierejser, kulturelle eller 

 soci ale forhold.
   Juridisk bistand til varetagelse og beskyttelse af rettighedshavernes ophavs-

retlige interesser.
   Støtte af enkelte ophavsmænd og kunstnere inden for alle genrer – herunder 

navnlig dem, som yder væsentlige og nyskabende bidrag til dansk musik og 
film, men som ikke har mulighed for at leve af deres kunstneriske virksomhed.

   Styrkelse og understøttelse af Dansk Metals indsats for at sikre rettigheds-
havernes ophavsrettigheder nationalt og internationalt.

Rettighedsfonden formål er blandt andet:
   At yde støtte til uddannelsesformål herunder studierejser, kulturelle eller 

 sociale forhold.
   Juridisk bistand til varetagelse og beskyttelse af rettighedshavernes ophavs-

retlige interesser.
   Støtte til koncert- eller udstillingsvirksomhed, bog-, videogram- eller fono-

gramudgivelse, filmproduktion og distribution eller anden kulturel produktion, 
herunder erhvervelse af teknisk udstyr i forbindelse hermed.

   Styrkelse og understøttelse af Dansk Metals indsats for at sikre rettigheds-
havernes ophavsrettigheder nationalt og internationalt.

Aktiviteter
Der har været afholdt temadage inden for ophavsret, og ligeledes er der ydet 
advokatbistand til ophavsretlige problemstillinger i særdeleshed omkring konkur-
rence- og kundeklausuler.
Vi har i kongresperioden givet støtte til over 100 projekter, fx:
   Film om gadefejere i Prag
   Projekt om bedre byggeskik
   Kurset ColourGrading with MediaComposerAvid Courses i London
   Studietur til Microsofts TechExpo Event, New Orleans, USA
   Studierejse - kursus i indfatning Italien
   Masterclass for tv-produktion
   Skoleophold på New York Film Academy
   Joseph and the amazing technicolor dreamcoat 
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   Dokumentar om gaming og e-sport
   Multimedieprojekt i forbindelse med Nordic Performance Art
   NABSHOW - Las Vegas.

Samrådet
Vi har en plads i samrådet, hvor der på tværs af medlemsorganisationerne 
 diskuteres ophavsret, nationalt og internationalt.

PRESSEKORT

Dansk Metal udsteder pressekort til medlemmer med behov for professionel 
legitimation i forbindelse med deres arbejde for medierne. 

OVERFLYTNINGSSAGER

I sekretariatet behandler vi primært sager i forhold til HK, Dansk El-Forbund, Blik 
& Rørarbejderforbundet, Teknisk Landsforbund (TL) samt PROSA.
I forhold til HK er udfordringerne særligt på det statslige område, hvor vores 
 nuværende grænse- og samarbejdsaftale ikke entydigt beskriver, hvem der orga-
niserer hvilke medarbejdere.
I forhold til Dansk El-Forbund kan der opstå problemstillinger ved opkøb af 
virksomheder. Vores grænse- og samarbejdsaftale med Dansk El-Forbund er 
velfungerende, og vi løser problemerne uden de store sværdslag.
I forhold til Blik- & Rørarbejderforbundet er udfordringerne primært i Hoved-
staden, hvor den nuværende grænse- og samarbejdsaftale klart definerer, hvor 
medlemmerne skal være organiseret.
I forhold til PROSA, som jo er et FTF-forbund, gælder problemstillingen primært 
a-kasse-området, da PROSA er med i et tværfagligt a-kasse-samarbejde, hvor de 
optager alle. Når et medlem ønsker overflytning på a-kasse-området, har deres 
a-kasse en procedure, hvor de øjensynligt kontakter medlemmet med henblik 
på, også at blive overflyttet fagligt. Vi har ingen grænse- og samarbejdsaftale 
med PROSA.
I forhold til TL oplever vi udfordringer på akademi- og diplomområdet. De af 
vores uddannelser, der giver mulighed for at læse videre til fx autoteknolog eller 
it-teknolog (som vi klart anser for vores område) giver enkelte udfordringer, som 
dog alle løses i grænse- og samarbejdsudvalget.
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Uddannelses- og IKT-sekretariatet
 1  Per Påskesen, forbundssekretær

 2  Michael Antonsen, sekretær/souschef

 3  Torben Andresen Lindhardt, sekretær

 4  Erling Jensen, sekretær

 5  Trine Jette Rasmussen, konsulent

 6  Jesper Lesak-Christiansen, ungdomskonsulent

 7  Camilla Skree-Jacobsen, ungdomskonsulent

 8  Kasper Vincent Johansen, ungdomskonsulent

 9  Bettina Lübcke, kontorassistent
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Rapport fra

FORHANDLINGS-
SEKRETARIATET
AF KELD BÆKKELUND 
HANSEN
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OVERBLIK

Forhandlingssekretariatet varetager overenskomstforhandlinger for det private 
såvel som for det offentlige område, og denne kongresperiode har budt på over-
enskomstforhandlinger inden for begge områder.
Forbundets hovedoverenskomster på det private område – industriens over-
enskomster – har været til forhandling én gang i kongresperioden og har lagt 
rammerne for alle de øvrige overenskomster. På det offentlige område har vi 
imidlertid forhandlet i både 2013 og 2015.
Den globale finanskrise, som ramte Danmark i 2008, er først et godt stykke inde 
i denne kongresperiode begyndt at slippe sit tag i Danmark, og vi ser nu tydelige 
tegn på bedring i virksomhedernes økonomi, konkurrenceevne og beskæftigelse. 
Begyndelsen af kongresperioden var således præget af krisen, men her i slutnin-
gen kan vi se tydelige tegn på optimisme.
I forhold til det forhandlingsmæssige har vi derfor skullet forholde os til krise-
situationen, efterdønningerne af krisen og nu i slutningen til de udfordringer og 
muligheder, en spirende optimisme i erhvervslivet bringer med sig.
Vi kunne i forrige kongresperiode konstatere en stigning i sager med DI (mæg-
lingsmøder, organisationsmøder, forhandlingsmøder og konsulentmøder) fra 
855 til 973. Stigningen skyldtes primært den voldsomme finanskrise, som ramte 
mange DI-virksomheder hårdt og medførte mange sager. I denne kongresperi-
ode, som i modsætning til tidligere er 4-årig, har vi holdt 976 mæglingsmøder, 
organisationsmøder, forhandlingsmøder og konsulentmøder. Vi er således tilbage 
på niveauet fra før finanskrisen.
I denne kongresperiode har vi gennemført 29 faglig voldgifter.
I kongresperioden 2006-2009 havde vi 323 lærlingesager. Fra 2009-2012 havde 
vi 489, og i denne kongresperiode har vi haft 449 lærlingesager. Årligt har vi i 
gennemsnit i kongresperioderne haft henholdsvis 108, 163 og 112 lærlingesager. 
Antallet er faldet en del i forhold til forrige kongresperiode, hvor den finansielle 
krise betød et øget antal ophævede lærekontrakter. Antallet af lærlingesager er 
nu på samme niveau som i tidligere kongresperioder.
I forhold til konsulentmøder har vi i denne kongresperiode set en stigning fra 
171 i sidste periode til 201 i denne. Hvis vi sammenligner med de tre første år af 
denne kongresperiode, hvor der har været afholdt 161 konsulentmøder, er der 
dog sket et fald på 10 sager.
Vi kan fortsat konstatere, at der er færre arbejdsnedlæggelser, hvilket også af-
spejler sig i antallet af fællesmødesager. I kongresperioden har der været afholdt 
180 fællesmøder, hvoraf arbejdsnedlæggelserne udgjorde 66. Øvrige fælles-
mødesager udgjorde således 114.
”Møder uden for DI” er blandt andet de møder, vi holder med andre arbejds-
giverorganisationer end DI, hvor møder med Arbejdsgiverne (tidl. DS Håndværk 
& Industri) udgør langt hovedparten. I denne kongresperiode har der været 1.117 
sager mod 1.055 i forrige kongresperiode.

Forhandlingssekretariatet i kongresperioden
Forbundssekretær Keld Bækkelund Hansen
Souschef Henrik Jensen (overgået til CO-industri, april 2016)
Sekretær Erik B. Wiberg
Sekretær Kjeld Husted
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Sekretær Ole Rosschou
Sekretær Peter Faber (overgået til CO-industri, september 2012, og overgået til 
Forhandlingssekretariatet som souschef, april 2016)
Sekretær Kasper Palm
Sekretær Niels Jeppesen
Sekretær Erik Rasmussen (overgået til Forhandlingssekretariatet  september 2012)
Sekretær Jan Helbo (overgået til Forhandlingssekretariatet september 2012)

Opmålere
Finn Sørensen

Metal Maritime Afdeling
Formand A. Ole Philipsen
Kasserer Susanne Astrid Holmblad

OVERENSKOMSTKAMPAGNEN

Overenskomstkampagnen er blevet en integreret del af Dansk Metals daglige arbej-
de. Derfor er ”kampagne” efterhånden ikke den rigtige betegnelse for arbejdet med 
at indgå overenskomster, der må siges at være en del af enhver fagforenings DNA.
Når vi fortsat benytter kampagnemodellen for arbejdet, er det for ikke at miste 
momentum. Derfor bliver der fortsat indberettet overenskomstindgåelser til for-
bundet, og emnet er et fast punkt på forretningsudvalgsmøderne.
Overenskomstkampagnen er blevet forstærket af kampagner i kongresperioden, 
hvor der har været øget fokus på overenskomstdækning. Der har været to kam-
pagner – én på autoområdet i 2014, autokampagnen, og én for mindre maskin-
fabrikker i 2015, smede- og industriteknikerkampagnen.
Vi har i denne kongresperiode indgået 499 lokaloverenskomster og tiltrædelses-
aftaler. Siden kampagnen begyndte tilbage i 1996, er der i alt indgået 2.064 – 
dvs. et gennemsnit på ca. 103 om året. I forrige kongresperiode havde vi indgået 
1.565 lokaloverenskomster og tiltrædelsesaftaler over en 16-årig periode, hvilket 
var et gennemsnit på ca. 98 om året.
Det er glædeligt, at afdelingerne prioriterer dette arbejde og dermed sikrer vores 
medlemmer ordnede forhold og på den måde styrker Den Danske Model.
Hvad vi ikke kan se i tallene, er, at en række af de virksomheder, som bliver kon-
taktet for at indgå overenskomst, i stedet vælger at melde sig ind i en arbejds-
giverorganisation. Det opsøgende arbejde har derfor stor betydning for at sikre et 
overenskomstdækket arbejdsmarked, og det er blot en fin sidegevinst, at vi med 
arbejdet også skaffer medlemmer til en række arbejdsgiverforeninger.

OVERENSKOMSTFORHOLD

Overenskomstforhold med arbejdsgiverforeninger og enkelte arbejds givere:
   Air Greenland A/S, funktionæraftale
   Air Greenland A/S, hovedaftale 
   Arbejdsgiverne
   Arbejdsgiverne for el-området
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   Asfaltindustriens Arbejdsgiverforening
   ATEA Danmark
   Autobranchens Arbejdsgiverforening (ABAF)
   AVIT Systems A/S
   Bandagistcentret A/S, Aarhus
   Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening (BOA)
   Blikkenslagermesterforeningen i Jylland
   BOA for Statoil Refining Denmark A/S (Statoil Raffinaderiet, Kalundborg)
   CAD Arbejdsgiverforening
   CFU-forliget
   Coop Danmark, funktionæraftale
   Coop Danmark, fællesbestemmelser
   Combine A/S
   Danbor Service A/S
   Danmarks Radio
   Danmarks Radio – freelance
   Danmarks Rederiforening, mobile havanlæg
   Dansk Byggeri
   Dansk Erhverv
   Dansk Maskinhandlerforening
   Dansk Mode & Textil – tiltræder CO/DI
   Dansk Sejlmagermesterforening, inkl. lærlingeaftale
   Dansk VVS (TEKNIQ)
   Danske Mediers Arbejdsgiverforening
   Danske Slagtermestres Landsforening 
   dblux A/S
   Det Kongelige Teater
   DI Overenskomst I – Danfoss Universe
   DI Overenskomst I – Dong Offshore
   DI Overenskomst I – funktionæroverenskomsten
   DI Overenskomst I – TDC, det tilpassede grundlag
   DI Overenskomst I – timelønsoverenskomst
   DI Overenskomst I – transportoverenskomsten
   DI Overenskomst II – faglærteoverenskomsten
   DI Overenskomst II – Falck
   DI Overenskomst II – Mejeribrugets Arbejdsgiverforening
   DI, Underholdningsindustrien 
   DTL’s Arbejdsgiverforening (Dansk Erhverv Arbejdsgiverforening)
   Elektroinstallatørernes Landsforening/ELFO (TEKNIQ)
   Euromaster Danmark A/S – tiltræder CO/DI
   Fadvig, Thule-basen, BAT
   Fadvigs arbejdspladser i Grønland, BAT (i dvale)
   FDM, funktionæraftale
   Finansministeriet, håndværkere i staten
   Finansministeriet, ingeniørassistenter og forskningsteknikere ved forsknings-

institutioner mv., forskningsteknikere ved Risø DTU og Dansk Dekommissione-
ring samt konsulenter i Arbejdstilsynet

   Finansministeriet/OAO, fællesoverenskomst
   Foreningen af TV 2-regioner
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   Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)
   Hess Denmark ApS
   KL, arbejdstidsaftalen 
   KL, assistenter/mestre/driftsledere m.fl.
   KL, hovedaftale
   KL, håndværkeroverenskomst
   KL, værkstedspersonale med klientbehandlende funktioner
   Kofoeds Skole, værkstedsassistenter m.fl.
   Konsumfiskeindustriens Arbejdsgiverforening
   Kooperationen
   Mærsk Olie og Gas AS
   Mærsk Olie og Gas AS (drifts- og dæksassistenter)
   OAO/DSB S-tog A/S, virksomhedsoverenskomst
   OAO/DSB Vedligehold A/S
   OAO/DSB, fællesoverenskomst
   RLTN, arbejdstidsaftalen 
   RLTN, hovedaftale 
   RLTN, håndværkeroverenskomst
   RLTN, værkstedspersonale med klientbehandlende funktioner
   Rørprislisten af 2007, Fjernvarmeprislisten af 2007
   Sammenslutningen af Køretøjsbyggere og Autooprettere i Danmark (SKAD)
   TV 2 Danmark A/S
   Zealand Care
   Østkraft Bornholm

FAGRETLIGT UDVALG

På kongressen i 2012 vedtog vi en ny udvalgsstruktur, og Forhandlingssekreta-
riatet blev ansvarlig for forbundets Fagretlige udvalg.
Udvalget er rådgivende for forbundet i forhold til det fagretlige område. Den 
overordnede opgave er at komme med forslag til hovedbestyrelsen om forbundets 
overordnede strategier for udvalgets arbejdsfelter og forslag til ajourføring af forbun-
dets målsætninger og politik inden for udvalgets arbejdsfelter. Arbejdsfelterne er:
   Overenskomst
   Faglig voldgift
   Statslige, regionale og kommunale forhold
   Samarbejdsforhold
   Lovgivning.

Fagretligt udvalg arbejder dermed med nogle aktuelle emner, hvor en række af 
dem tager udgangspunkt i den tidligere udvalgsstruktur.
Udvalget udmærker sig ved, at alle afdelinger er repræsenteret – fortrinsvis af 
afdelingsformænd eller -ansatte. I modsætning til udvalgene i den gamle for-
bundsstruktur er alle afdelinger med som deltagende udvalgsmedlemmer. Der-
med er der en direkte informationsvej mellem forbund og afdeling i modsætning 
til tidligere, hvor man alene havde repræsentanter fra de tidligere regioner.
Udvalget har derfor gennemgående haft de temaer på dagsordenen, som afspej-
ler den tidligere udvalgsstruktur, men med den klare fordel, at der nu er direkte 
dialog mellem forbund og alle afdelinger.
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Det kommunale og regionale område
De kommunale og regionale arbejdspladser har i kongresperioden igen været 
ude for store forandringer ved fortsat centralisering, selskabsgørelse og store på-
tvungne besparelser. Det har betydet, at kommunale servicefunktioner som hjæl-
pemidler, it, materialegårde, beredskaber og forsyningsselskaber er lagt sammen, 
og medarbejderne har dermed fået store, geografisk spredte arbejdspladser.
Ledelsen i mange forsyningsvirksomheder, som er selskabsgjorte, har valgt at 
skifte de offentlige overenskomster ud med industriens overenskomster. Det har 
betydet ændrede løn- og ansættelsesvilkår og har skabt stor utryghed for de 
ansatte.
Også de politisk besluttede besparelser ved den seneste finanslov og beslutnin-
gen om de nye supersygehuse har betydet, at kommuner og regioner har været 
ude i store runder med afskedigelser og besparelser på de relativt få midler, der 
har været til de decentrale lønforhandlinger.

KL-servicevirksomheder/forsyningsselskaber
Håndværkerforbundene, 3F og HK, er sammen med KL, som et fælles partssam-
arbejde, ved at se på mulighederne for at få en Forsyningsoverenskomst, der skal 
målrettes de mindre forsyningsselskaber, som har serviceaftale med KL. Det er 
ikke nogen nem opgave for selskaberne, der ønsker en ren minimallønsmodel og 
billigere overenskomster.

Arbejdstidsprojekt, KL
Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 blev det aftalt, at der skulle være et 
partssamarbejde, som afdækkede dagarbejdstidsreglerne og behov for ændringer 
i nuværende arbejdstidsregler. Forbundet var repræsenteret i styre- og arbejds-
grupperne.
En række kommuner og forsyningsselskaber blev besøgt, og ledelses- og med-
arbejderrepræsentanter blev udspurgt om barrierer i nuværende regler og ønsker 
til eventuelle ændringer i reglerne.
Konklusionen på undersøgelsen var, at såvel de administrative som tekniske 
områder fuldt ud finder de nuværende regler tilstrækkelige og har ikke behov for 
ændringer. Undersøgelsen konkluderede ligeledes, at man lokalt var i stand til at 
aftale de nødvendige arbejdstidsregler for arbejdspladsen.

Overenskomstforhandlinger 2013 og 2015
OK-13 var i lighed med OK-11 en overenskomst i krisens tegn med en samlet 
lønregulering på 1,91 pct., hvoraf de 0,25 pct. var til de specielle forhandlinger 
om blandt andet håndværkeroverenskomsterne. Samlet set var der tale om en 
reallønsnedgang i overenskomstperioden. Og så var det overenskomsten, hvor 
KL og Danmarks Lærerforening havde det store slag om lærernes arbejdstids-
regler.
Ud over de generelle lønforhøjelser blev der afsat 29 mio. kr. til partssamarbejde 
og finansiering af blandt andet Arbejdstidsprojektet. Herudover forhøjede man 
AKUT-bidraget, som bruges til organisationernes uddannelse af tillidsvalgte. 
 Samlet bliver der nu betalt 37,80 øre pr. ATP-pligtig arbejdstime til fonden.
Ved de specielle forhandlinger blev det aftalt at forhøje pensionsbidraget til 
håndværkere fra 16,25 pct. til 16,47 pct. Elevlønningernes beregningsgrundlag 
blev ændret fra løntrin 3 til 4 med deraf følgende pæne satsforhøjelser.
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Inden forhandlingerne for OK-15 blev planlagt, og forslag skulle formuleres, 
meddelte FOA, at de fremover ikke ville være en del af LO-samarbejdet, som 
foregår i OAO. De ville forhandle som selvstændig organisation.
De stillede forslag om, at de, hvor de havde overenskomstfællesskab med andre 
organisationer som blandt andet 3F, ville trække deres grupper ud og samle alle 
i en fælles FOA-overenskomst. KL var med på idéen og alle sejl blev sat til for at 
få en stor, fælles overenskomst. Imens måtte alle andre vente på, at FOA blev 
færdige.
Da FOA skulle præsentere deres forhandlingsresultat for deres hovedbestyrelse, 
gik den pædagogiske sektor imod, og fik dermed forkastet forhandlingsproto-
kollatet.
OK-15 havde en samlet ramme på 5,42 pct., hvoraf de 0,47 pct. blev afsat til de 
specielle forhandlinger om egne overenskomster.
Det blev også aftalt, at fædre fik en uges længere barsel end kvinderne, og at 
forældre fik ret til 10 dages frihed pr. år med normalløn ved børns hospitalsind-
læggelse. Der blev også aftalt partssamarbejde om det psykiske arbejdsmiljø.
Og så fik Finansministeriet opfundet et nyt begreb – privatlønsværn – som 
betyder, at de offentligt ansatte får 100 pct. modregning, hvis lønniveauet på det 
offentlige område bliver højere end på det private område. Hvis de offentlige 
lønninger er efter de privates, er reguleringen fortsat 80 pct. Herudover blev det 
aftalt, at reguleringsordningen suspenderes i oktober 2016, hvis det offentlige 
lønniveau er efter det private.
Ved de specielle forhandlinger blev det aftalt med Danske Regioner, at der ville 
komme en kompetenceuddannelsesfond pr. 1. april 2016. Herudover blev der af-
talt en forhøjelse af pensionsbidraget til 17 pct. og en nedsættelse af karenstiden 
til 9 måneder i KL og 6 måneder i RLTN.

Frem mod OK-18
OK-18 er så småt kommet på dagsordenen, og organisationerne drøfter nu 
 kommende temaer internt og med arbejdsgiverne.
Et af de aktuelle temaer er pensionsordningerne og spørgsmålet om, hvor høje 
indbetalingerne skal være. I dag er der ordninger, hvor pensionsordningerne vil 
give en egenpension på niveau eller over slutlønnen, og alligevel vil de kommu-
nale arbejdsgivere kun snakke pension ved de specielle forhandlinger.
Et andet tema er lønsystemet, som nu har kørt uændret de sidste godt 20 år. Her 
kan vi konstatere, at de decentrale lønforhandlinger oftest styres efter Finans-
ministeriets pålæg over for kommunerne frem for medarbejdernes kvalifikationer 
og funktioner.

Decentrale TR-møder for AKUT-midler
Forbundet er i kongresperioden begyndt at afholde decentrale møder for tillids-
repræsentanter, hvor afdelingsrepræsentanter ligeledes er velkomne.
Formålet med møderne er at give tillidsrepræsentanter og afdelinger den nød-
vendige viden om ændringer i overenskomster og aftaler, nødvendige værktøjer 
til de decentrale lønforhandlinger og sparring til at løse dagligdagens opgaver 
som tillidsrepræsentant på det offentlige område.
Der afholdes 2-3 møderækker årligt. Møderne er finansieret af AKUT (Amterne 
og Kommunernes Uddannelsesfond til Tillidsrepræsentanter).
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TR-kurser
Der er fortsat pæn tilslutning til de to TR-kurser, vi holder én gang om året på 
det kommunale og regionale område, og mange fra de øvrige håndværkerfor-
bund deltager i kurserne. Kurserne er også tiltænkt de afdelingsrepræsentanter, 
som arbejder med det offentlige område.

UHT-Fonden
UHT-Fonden er tilknyttet de to håndværkeroverenskomster, og formålet er at 
støtte udviklingen af uddannelsestilbud til de offentligt ansatte. Fonden kan yde 
tilskud til studieture m.m.
Fonden har i kongresperioden støttet og medvirket til en kompetenceafklaring 
på det medikotekniske område og skal efterfølgende støtte et kompetenceudvik-
lingsforløb for medikoteknikere.

Kompetencefonde
Den Kommunale Kompetencefond har nu fungeret i lidt over et år, og medlem-
merne er nu ved at få kendskab til mulighederne for støtte til uddannelse.
Ved de seneste overenskomstforhandlinger lykkedes det også at få regionerne til 
at acceptere, at de skulle have en uddannelsesfond. Det forventes, at der fra  
1. april 2016 kan udbetales støtte fra fonden.
Den regionale fond kan, som den kommunale, yde støtte på maks. 25.000 kr., men 
her er der ikke krav om, at arbejdsgiverne betaler 20 pct. af kursusomkostningerne.
 
Sampension
Det har i kongresperioden vist sig, at præmieindbetalingerne til gruppelivsord-
ningen har været højere end udbetalingerne. Parterne har derfor aftalt at forhøje 
udbetalinger og forhøje aldersgrænsen for, hvornår ordningen ophører til 70 år.
Den skattefrie dødsfaldssum er forhøjet fra 450.000 kr. til 500.000 kr. og kritisk 
sygdom fra 80.000 kr. til 100.000 kr.

DET STATSLIGE OMRÅDE

Overenskomstforhandlinger 2013 og 2015
Forhandlingerne i 2013 stod stadig i lavkonjunkturens tegn. På den baggrund 
blev det mere eller mindre en ”vedligeholdelsesoverenskomst”, hvor den største 
udfordring var at sikre reallønnen. Det lykkedes, men der blev ikke plads til nye 
tiltag eller væsentlige forbedringer.
På den baggrund var der store forventninger til overenskomstfornyelsen i 2015, 
og arbejdstagerside hævdede, at finanskrisen var ovre, og at der i den kommen-
de periode var plads til væsentlige forbedringer. Omvendt mente Finansmini-
steriet, at de markante lønstigninger i overenskomstperioden 2008-2011 havde 
medført, at det statslige arbejdsmarked var steget markant mere end det private, 
uden at reguleringsordningen havde kunnet udligne det.
Slutresultatet blev en 3-årig overenskomst med en samlet ramme på 4,5 pct., 
hvor vi beholdt reguleringsordningen, men også med et ”privatlønsværn” der be-
tød, at reguleringsordningen ikke ville blive udmøntet i 2016, og at regulerings-
ordningen kan udmøntes negativt, hvis lønudviklingen på det statslige område 
stiger mere end på det private område.
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Hertil kommer en årlig skønnet reststigning på 0,7 pct.

Overenskomstkursus for tillidsrepræsentanter i staten
Vi afholder årligt kursus på Metalskolen Jørlunde i den statslige overenskomst. 
Kurserne har været velbesøgte af vores tillidsrepræsentanter og har også omfat-
tet tillidsrepræsentanter fra de øvrige håndværkerforbund samt faglige medarbej-
dere fra afdelingerne.

It-supportere i staten
Ved overenskomstfornyelsen i 2008 fik vi indført en præcision i Organisations-
aftale for Håndværkere i staten om, at uddannelse og uddannelsens relevans for 
arbejdets varetagelse er afgørende for indplacering i overenskomsten.
Siden da har der været adskillige sager, hvor Dansk Metal, HK eller PROSA hver 
især har krævet medarbejdere ansat i henhold til deres respektive aftaler.
Vi fik i en faglig voldgift i november 2013 ikke medhold i, at én bestemt it- 
supporter skulle skifte overenskomst fra PROSA til Dansk Metal. Vi fik dog med-
hold i, at hvis arbejdsopgaverne er af overvejende teknisk karakter, hører stillin-
gen til under Dansk Metals overenskomst.
Siden voldgiftskendelsen har der lokalt været flere sager om overenskomstmæs-
sig indplacering af it-supportere, og i skrivende stund forbereder vi endnu en 
faglig voldgift.

TABEL 5.1 RAMMEN 2013, I PCT.

Aftaleresultat OK-13 1. april 2013 1. april 2014 I alt OK-13

Generel lønstigning 0,82 0,80 1,62

Reguleringsordning (skøn for 
2014) -0,81 0,30 -0,52

Udmøntning (generel + regule-
ringsordning) 0,00 1,10 1,10

Skøn for reststigning 0,05 0,05 0,1

TABEL 5.2 RAMMEN 2015, I PCT.

Udmøntning 1. april 
2015

1. april 
2016

1. april 
2017

1. dec. 
2017

I alt 
OK-15

Generelle lønstig-
ninger 0,22 0,80 1,00 1,50 3,52

Reguleringsordning 0,23 0,00 0,70 0,00 0,93

Øvrige resultater * 0,05 0,00 0,00 0,00 0,05

Privatlønsværn * * *

Resultater i alt 0,50 0,80 1,70 1,50 4,5

*Barsel til fædre, minipension, ATP, styrket lokalt samarbejde og 
bedre psykisk arbejdsmiljø
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Forsvaret
Forsvarsforliget 2012-2017 indebærer besparelser for Forsvaret på mere end 
2,5 mia. kr. årligt. Sammen med Danmarks deltagelse i udenlandske missioner 
har det resulteret i et voldsomt pres på Forsvarets budgetter og på de ansatte i 
Forsvaret.
Det har blandt andet medført, at Forsvaret har udliciteret Bygnings- og Etablis-
sementstjenesten samt Forsvarets Køreskole. Det har ikke i særligt omfang ramt 
vores medlemmer, men gennem vores engagement i Forsvarsarbejdernes Lands-
organisation og OAO Forsvar er vi på lokalt plan blevet involveret.
 
DSB/DSB Vedligehold A/S
I 2011 overførte DSB alle håndværkere ansat på DSB’s værksteder til det selv-
stændige selskab DSB Vedligehold A/S. I 2015 virksomhedsoverdrog modersel-
skabet DSB de sidste vedligeholdelsesopgaver, hvor der var håndværkere ansat, 
til ISS. Dermed er der ikke længere håndværkere ansat på Dansk Metals overens-
komster i moderselskabet DSB.
Med virkning fra 1. januar 2016 har DSB Vedligehold A/S meldt sig ind i Dansk 
Industri. Det betyder, at virksomheden overgår til Industriens Overenskomst, og 
at Dansk Metal/CO-industri har krav på tilpasningsforhandlinger.
I denne kongresperiode har vi sammen med Dansk Jernbaneforbund fokuseret 
på at udbygge det lokale samarbejde, især samarbejdet mellem tillidsrepræsen-
tanter fra de to forbund. Det har blandt andet resulteret i, at vi har holdt et fælles 
TR-seminar på Metalskolen Jørlunde.

SKIFTEHOLD

Ved fornyelsen af industriens overenskomster i 2014 blev det aftalt at igangsætte 
et udvalgsarbejde med henblik på en teknisk gennemgang af Industriens Over-
enskomsts §§ 13, 14 og 15 om overarbejde, forskudt arbejdstid og skifteholds-
arbejde samt tilsvarende bestemmelser i Industriens Funktionæroverenskomst.
Parterne ville gerne gøre bestemmelserne mere forståelige, hvilket ikke mindst 
var relevant med hensyn til § 15 om skifteholdsarbejde, hvortil retspraksis og 
fortolkning af DA/LO-holddriftsaftalen 1993 er overført.
CO-industri og Dansk Industri har i henholdsvis 2012 og 2014 udarbejdet en sta-
tistik over omfanget af helbredskontroller i virksomhederne. Ifølge den seneste 
statistik får omtrent 20 pct. foretaget en helbredskontrol. Omfanget er stigende, 
men der er helt klart plads til forbedring.
Vi skønner, at den del, der afholder sig fra at få en helbredskontrol, gør det af 
frygt for, at den vil blive misbrugt af virksomheden. Men det er kun, hvis med-
arbejderen ønsker at inddrage virksomheden, at den får kendskab til resultatet. I 
alle andre tilfælde er resultatet helt privat.
I oktober 2014 udsendte CO-industri og Dansk Industri i fællesskab en revideret 
praktisk vejledning om skifteholdsarbejde for ledelse, tillidsrepræsentanter og 
andre medarbejdere. Den kan med fordel bruges ved overvejelser, drøftelser og 
forhandlinger om tilrettelæggelse og planlægning af skifteholdsarbejde.
Parterne har desuden videreudviklet det tilhørende it-program, der kan bruges til 
at udarbejde skifteholdsplaner. Det bygger på principperne i den praktiske vejled-
ning. Programmet kan hentes på internettet, og kan også fås ved henvendelse til 
forbundene og CO-industri.
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SKATTESAGER

Forbundet fører alene skattesager, der kan have generel betydning for vores 
medlemmer. I denne kongresperiode har der ikke været ført principielle skatte-
sager af generel betydning.

UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

Antallet af udenlandske arbejdstagere i Danmark er steget hvert år siden 1. maj 
2009, hvor Østaftalen blev udfaset. I 2009 var der 100.000 fuldtidsbeskæftigede 
udenlandske arbejdstagere, og dette tal steg i 2015 til 140.000.
Inden for industrien, som må siges at være Dansk Metals primære beskæftigel-
sesområde, har der i 2015 været ca. 17.600 fuldtidsbeskæftigede medarbejde-
re (ca. 26.000 berørte). Tallet dækker over hele industrien og ikke kun Metals 
beskæftigelsesområde.

Myndighedsindsatsen
I forbindelse med vedtagelsen af social dumping-pakken blev myndighedsindsat-
sen væsentligt styrket og kom rigtigt i gang i 2012. Der blev i alt i 2012 afsat 67,6 
mio. kr. til Arbejdstilsynet, SKAT og politiet til en koordineret indsats mod social 
dumping. Efterfølgende har der været bevilget:

I social dumping-pakken er der fra 2012-2020 i alt bevilget 785,2 mio. kr.

Samarbejdet mellem myndighederne har betydet, at de er blevet bedre til at 
orientere hinanden, når en myndighed får mistanke om en overtrædelse på en 
anden myndigheds område. De har mulighed for at gå ud på virksomhederne 
sammen og få de nødvendige oplysninger til en videre sagsbehandling.
Det har betydet, at Arbejdstilsynet, SKAT og politiet i 2012, og hvert år siden, har 
gennemført tre landsdækkende fællesaktioner med over 300 virksomhedsbesøg. 
Det viste sig ved disse fællesaktioner, at der på op til 66 pct. af virksomhederne 
i visse brancher var problemer med manglende registrering i RUT, sort arbejde, 
socialt bedrageri mv. og farligt arbejde, hvor afgivelse af strakspåbud blev givet.
Der er med finanslovsaftalen for 2016 fortsat enighed om en styrket kontrol-
indsats for ordnede forhold på det danske arbejdsmarked. Man vil videreføre en 
koordineret myndighedsindsats, kontrol af udenlandske og selvstændige virk-
somheder og styrkelse af RUT-registret med flere oplysningskrav og funktioner.

Overenskomstdækning
Der har været afholdt mange bilag 8-møder i henhold til Industriens Overens-
komst og 48-timers møder i henhold Byggeriets Overenskomst, ligesom på de 
øvrige overenskomstområder med lignende bestemmelser.

2013 104,5 mio. kr.

2014 119,1 mio. kr.

2015 169,9 mio. kr.
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På møderne oplyses der som regel om de udenlandske arbejdstageres løn- og 
ansættelsesforhold, eller også fremkommer oplysningerne inden for kort tid. 
Derudover er det muligt at få oplyst detaljer om det igangværende projekt, om 
det er entreprise eller vikararbejde. Samtidig kan vi få oplyst, hvilke underleve-
randører der arbejder på projektet. Det giver os mulighed for at kontrollere, om 
virksomheden er overenskomstdækket, og hvis den ikke er, for at fremsætte krav 
om overenskomst.
Desværre har vi tit oplevet, at de udleverede oplysninger ikke har været i over-
ensstemmelse med det, de udenlandske arbejdstagere reelt er blevet aflønnet 
med. Vi er ofte blevet præsenteret for fabrikerede ansættelsesaftaler og lønsed-
ler, og i en eventuel faglig sag har vi skullet løfte bevisbyrden for, at der var tale 
om løndumping og brud på overenskomsten.
På større projektarbejder, hvor det ofte er staten, en kommunal forsyningsvirk-
somhed eller andre, der er hovedentreprenører, er der normalt aftalt arbejdsklau-
suler, hvor der skal være overenskomstdækning enten ved medlemskab af en 
arbejdsgiverforening eller ved lokal overenskomst, der sikrer, at de udenlandske 
entreprenører følger vilkårene på det danske arbejdsmarked.
Her har det normalt ikke været et problem at få udleveret oplysninger om de 
udenlandske arbejdstageres løn mv., men der har været store problemer med at 
få bekræftet, om de oplysninger, vi har fået udleveret, har været korrekte. Det er 
næsten umuligt at komme i kontakt med de udenlandske arbejdstagere for at få 
bekræftet de modtagne oplysninger, og det er meget svært at få dem organiseret.
Afdelingerne og forbundet bliver ofte kontaktet af udenlandske arbejdstagere, 
der gerne vil have hjælp, når de er blevet snydt. Men ofte bliver der ikke en sag 
om underbetaling eller manglende løn, pension mv., fordi de efterfølgende ikke 
har turdet melde sig ind og følge op på den sag, de har rejst.
På grund af den øgede registrering i RUT-registret og den ugentlige udsending  
til afdelingerne af registret har afdelingerne fået mulighed for at tjekke, om der  
er nye udenlandske virksomheder, der opererer inden for området. Det giver   
mulighed for at handle langt tidligere end før og få overenskomstdækket 
virksom heden, hvis det udførte arbejde er inden for Metals område.
På alle områder er der aktiviteter for at modvirke social dumping. Vi bakker op 
om de øvrige forbunds kampe for at overenskomstdække udenlandske virk-
somheder og deltager i 1.397 sympatikonflikter, hvor langt de fleste er overens-
komster inden for byggeriet.

TRANSPORTOVERENSKOMSTERNE

Transportoverenskomsten (DIO I)
Overenskomsten mellem Dansk Industri, DIO I, og Dansk Metal blev forhandlet 
i 2014, og resultatet af overenskomstforhandlingen afspejler sig i det forlig, der 
blev indgået på Industriens Overenskomst.

Faglærteoverenskomsten (DIO II)
Overenskomsten mellem Dansk Industri, DIO II, og Dansk Metal samt Dansk 
El-Forbund blev forhandlet i 2014. Overenskomsten er en normallønsoverens-
komst og følger de generelle aftaler og stigninger, der blev aftalt på fælles-
overenskomstens område.
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Nyt afsnit mod social dumping og vikarbestemmelser
I begge overenskomster er der aftalt bestemmelser for at modvirke social dum-
ping. Vores tillidsrepræsentanter og forbundet har fået mulighed for at kræve 
lønoplysninger oplyst, hvis der er en begrundet formodning om løndumping.
Hvis en virksomhed ikke vil udlevere lønoplysninger, kan Dansk Metal begære 
møde mellem organisationerne, som skal være afholdt senest 7 dage efter, at 
mødet er begæret.
Det er også aftalt, at hvis vikarer fra vikarbureauer udfører arbejdsopgaver på en 
virksomhed, skal virksomheden på anmodning fra tillidsrepræsentanten oplyse,  
hvilke vikarbureauer der opererer på virksomheden. Hvis der bliver rejst en 
fagretlig sag mod vikarbureauet, skal brugervirksomheden oplyse, hvilke lokal-
aftaler og kutymer virksomheden har bedt vikarbureauet om at overholde.

TEKSAM/SAMARBEJDSUDVALG

TekSam har udviklet en ny konsulentydelse, der tilbyder industriens virksomheder  
hjælp med arbejdet med kompetenceudvikling. Der er udarbejdet en pjece,  
som er en enkelt vejledning til samarbejdsudvalg (SU), der vil i gang med 
uddannelses arbejdet. Pjecen kan hentes på teksam.dk/udgivelser.
I kongresperioden har TekSams konsulenter ydet bistand på virksomheder, hvor 
bistanden har varieret med alt fra inspiration til SU til forløb over 4-5 dage om 
psykisk arbejdsmiljø. Det er hovedsageligt inspiration til arbejdet i SU, konsulen-
terne er blevet bedt om at bidrage med.
På den årlige TekSam-dag har der i kongresperioden deltaget mellem 750 og 
850 SU-medlemmer, ledere og tillidsrepræsentanter.
Sagerne i 2014 har som i 2013 været præget af eftervirkningerne af den økono-
miske krise. Der har været mange sager, hvor afskedigelser og nedskæringer 
har præget SU’ernes dagsorden samtidig med, at trivslen for de tilbageværende 
medarbejdere i stigende omfang er blevet sat i fokus. Der har også været sager, 
hvor fornyet vækst har bidraget til en stigende aktivitet i SU i forhold til omstil-
ling, trivsel, produktivitet og kompetenceudvikling.

MEDARBEJDERVALGTE A/S-BESTYRELSESMEDLEMMER

Det er CO-industri, der yder hjælp og støtte til medarbejdervalgte bestyrelses-
medlemmer på industriens område. En del af dette arbejde sker i samarbejde 
med de øvrige karteller (BAT-Kartellet, GIMK og Handelsområdets Koordinations-
udvalg). CO-industri administrerer blandt andet registret over medarbejdervalgte 
bestyrelsesmedlemmer for kartellerne.
I 2014 var det 40 år siden, at ordningen for medarbejdervalgte bestyrelsesmed-
lemmer blev indført. I den forbindelse udarbejdede CO-industri en rapport – 
Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke – i samarbejde 
med Nina Fauerholdt.
Konklusionen på rapporten var, at medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer og 
formænd er ganske enige om, hvordan de medarbejdervalgte bestyrelsesmed-
lemmer bidrager. Dog ser bestyrelsesformændene også andre områder, hvor 
de kan bidrage, som de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer ikke selv ser. 
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Ifølge bestyrelsesformændene bidrager medarbejdervalgte bestyrelses med-
lemmer med:
   Viden om produkter, teknologier og kunder
   Fornemmelse for organisationen og feedback fra organisationen
   Supplement til ledelsesrapporteringen/”reality check”.  

I kongresperioden har der været afholdt et A/S-topmøde, hvor emnerne var:
   Tavshedspligten – hvor langt rækker den?
   Nye ejere, nye dagsordener
   Øget vækst i virksomheden. 

EUROPÆISKE SAMARBEJDSUDVALG (ESU)

CO-industri varetager det daglige arbejde med Europæisk Samarbejdsudvalg 
(ESU) i samarbejde med forbundet. En af opgaverne, som har været prioriteret 
af forbundet og CO-industri, har været at få de danske ESU-koordinatorer, som 
industriAll Europe har udpeget, til at være i tættere kontakt med virksomhederne 
og deres ESU, så de kan hjælpe og vejlede i deres ESU-arbejde. Dette er sket i 
forbindelse med møder på virksomhederne.
I kongresperioden har der årligt været afholdt ESU-konference, hvor emnerne var:

   Sådan bruger vi ESU i det faglige arbejde
   Information og høring på europæisk og nationalt niveau
   Tavshedspligten og de børsetiske regler.

LÆRLINGESAGER

I kongresperioden har der været ført 449 lærlingesager, hvilket er et fald på 40. I 
forrige kongresperiode blev der ført 489 lærlingesager, hvilket var en stigning på 
166 sager. Stigningen var begrundet i mange konkurser.
Af de 449 sager kunne 15 af dem ikke løses lokalt eller ved forbundets mellem-
komst, og de blev derfor videreført til Tvistighedsnævnet.
Der er typisk tale om sager ved uorganiserede arbejdsgivere, som handler om 
manglende løn og arbejdsgivers ensidige ophævelse af uddannelsesaftalen.

PENSIONSSAGER

Kongresperioden har båret præg af, at forbundet har omlagt sagsgangen på 
pensionssager.
Når vi tidligere fik en meddelelse fra Industriens Pension om, at en virksomhed 
ikke havde indberettet og indbetalt pension, var arbejdsgangen, at Forhandlings-
sekretariatet sendte beskeden videre til afdelingen, som skulle kontakte med-
lemmet og virksomheden og eventuelt rejse en sag for manglende indbetaling. 
Dette blev af mange afdelinger oplevet som en stor arbejdsopgave, der krævede 
mange ressourcer.
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Derfor blev der nedsat en arbejdsgruppe, der bestod af Metal Odense,  
Metal Midt-Vestsjælland, Metal Vest, Metal Herning og Metal Hovedstaden 
(Transportsekretariatet). Arbejdsgruppen blev enig om en ny sagsgang, hvor 
 Forhandlingssekretariatet skriver direkte til medlemmet om den manglende  
pension, og hvis medlemmet mener at have noget til gode, skal de henvende  
sig i deres lokale afdeling.
Der er blevet taget godt imod den nye arbejdsgang af både afdelingerne og 
medlemmerne.
I kongresperioden har der være ført 3.110 pensionssager, hvor forbundet har 
været involveret.

OFFSHORE-OMRÅDET

Overenskomster på området:
   Mærsk Olie og Gas A/S
   Danmarks Rederiforening, mobile havanlæg
   Hess Denmark ApS
   Dong Energy Oil & Gas A/S
   Danbor Service A/S
   Industriens Overenskomst, specielle del, bilag 1.

Kongresperioden har båret præg af, at oliepriserne har været faldende i en lang 
periode. Det har betydet, at mange lokalaftaler er blevet opsagt, og der har også 
været en stor reduktion af medarbejdere. Dette har selvsagt medført en del util-
fredshed blandt medarbejderne.
Det har også betydet, at der fra arbejdsgiverside ved overenskomstforhandlin-
gerne i 2014 har været en forventning om minimumsstigning på overenskom-
sten. Derfor har overenskomstfornyelsen på området fulgt industrifor liget på 
minimallønsområdet og transportforliget på normallønsområdet.
I overenskomsten med Mærsk Olie og Gas A/S blev der indført en ny § 18, der 
giver lov til at fravige overenskomsten. Hensigten er, at nyansatte bliver ansat 
på individuelle vilkår i henhold til Funktionærloven, og at de vilkår ikke må være 
dårligere end den gældende overenskomst.

LØNMODTAGERNES GARANTIFOND (LG)

LG’s afvisning af at dække ikke-afholdte feriefridage
Ifølge Industriens Overenskomsts § 18, stk. 2, punkt d, og Industriens Funktio-
næroverenskomsts § 12, stk. 11, punkt d, kan en medarbejder, der er opsagt af 
virksomheden, ikke blive pålagt at afvikle ikke-afholdte feriefridage i opsigelses-
perioden. Reglen er gengivet i en lang række overenskomster.
LG har ikke villet respektere denne overenskomstbestemmelse og har derfor 
afvist at udbetale ikke-afholdte feriefridage i forbindelse med en konkurssag. 
LG’s begrundelse var, at de betragtede ikke-afholdte feriefridage som et forlæn-
get opsigelsesvarsel, og at LG derfor med baggrund i konkurslovens § 61, stk. 1, 
kan konkursregulere de ikke-afholdte feriefridage, så de betragtes som afholdt i 
opsigelsesperioden.
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I september 2013 fik vi i to konkrete sager behandlet spørgsmålet ved Sø- og 
Handelsretten. Retten betragtede udbetalinger af ikke-afholdte feriefridage som 
et forlænget opsigelsesvarsel, og dermed kan LG konkursregulere kravet i hen-
hold til konkurslovens § 61, stk. 1.
Dansk Metal har besluttet ikke at anke Sø- og Handelsrettens dom.

Anmeldelse af LG-krav i EU-/EØS-lande
Når medlemmer fortrinsvist har udført arbejde i et andet EU-/EØS-land end 
 Danmark, skal LG-krav i henhold til artikel 10 i EU-direktiv 2008/94EC anmeldes 
i det pågældende EU-/EØS-land. Dette gælder, uanset om arbejdet er blevet ud-
ført for en dansk virksomhed eller for en virksomhed hjemmehørende i et andet 
EU-/EØS-land.
Forhandlingssekretariatet tilbyder vores afdelinger at anmelde LG-kravet, når det 
er i et andet EU-/EØS-land. Indtil videre har det primært været anmeldelser til 
NAV (norsk LG).
Hvis arbejdet har været udført for en dansk virksomhed i et 3. land (ikke EU-/
EØS-land), skal anmeldelsen ske til dansk LG på normal vis. Men hvis arbejdet har 
været udført for en virksomhed i et 3. land (ikke EU-/EØS-land), så dækker LG 
ikke manglende løn mv. ved konkurs.

Modregning i fratrædelsesgodtgørelse
Hvis man anmelder krav til LG for betaling af et opsigelsesvarsel, og medlem-
met i opsigelsesperioden får andet arbejde, hvor lønnen er højere end den ville 
have været i det konkursramte firma, modregner LG ”overskuddet” af lønnen i 
opsigelsesperioden i den eventuelle fratrædelsesgodtgørelse, som vores medlem 
har krav på.
Vi har besluttet ikke at forfølge denne problemstilling ved domstolene.
 

AFTALE MED LIND ADVOKATAKTIESELSKAB

I august 2012 indgik Forhandlingssekretariatet en aftale med vores mangeårige 
samarbejdspartner LIND Advokataktieselskab om, at de gratis skulle behandle 
afdelingernes konkurssager.
Afdelingen skulle udarbejde og sende et såkaldt 10-dages brev (påkravsskrivelse)  
til virksomheden. Hvis virksomheden ikke reagerede på brevet, skulle sagen 
videregives til LIND, som ville sørge for at udarbejde en konkursbegæring. LIND 
deltog også i møder i skifteretten på vegne af afdelingen. Afdelingerne kunne 
benytte tilbuddet, når en sag efter afdelingens sædvanlige sagsbehandling var 
nået til, at kravet skulle forfølges med en konkursbegæring.
I juni 2014 blev aftalen udvidet til, at LIND for afdelingerne også udarbejder 
påkravsskrivelsen for senere at muliggøre en konkursbegæring. Afdelingen skal 
samle sagens dokumenter, inkl. en beskrivelse af sagen, og sende det til LIND. 
Herefter sørger LIND for såvel påkravsskrivelse, eventuel konkursbegæring, og de 
møder fortsat i skifteretten.

Forhandlingslån
Når et medlem i forbindelse med sin arbejdsgivers konkurs ikke får udbetalt løn 
fra arbejdsgiveren, låner Forhandlingssekretariatet medlemmet penge, indtil LG 
udbetaler. Lånets størrelse svarer til 80 pct. af den ikke-udbetalte løn.
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Forhandlingslånet bliver givet i forbindelse med konkursdekret og en efterfølgen-
de anmeldelse til LG.
I denne kongresperiode har der været udbetalt forhandlingslån til 272 medlem-
mer, svarende til i alt 2.789.666 kr.

DANSK MASKINHANDLERFORENING

Overenskomsten mellem Dansk Maskinhandlerforening, 3F og Dansk Metal har 
været til forhandling i 2014. Det var ikke muligt at opnå enighed om en ny over-
enskomst, og derfor skulle overenskomsten samles op af mæglingsskitsen.
Årsagen til, at vi ikke kunne opnå enighed, var primært spørgsmålet om betalt 
skolehjem, som vi havde fået forhandlet hjem på industriområdet.
Det er selvfølgelig altid utilfredsstillende ikke selv at kunne indgå overenskomst 
med sin modpart og overlade initiativet og udmøntningen til en tredje part.
Loven om betalt skolehjem blev senere ændret, så skolehjemsophold nu bliver 
dækket af midler fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, AUB. Dermed er alle 
arbejdsgivere og lærlinge stillet ens.
Fællesudvalget under overenskomsten har med succes arrangeret studieture til 
landbrugsmessen Agritechnica i Hannover. Her har medlemmer af de to over-
enskomstbærende organisationer mulighed for at deltage gratis i to dage.

MEJERIBRUGET

Overenskomsten mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/DIO II, Dansk 
Metal og Dansk El-Forbund blev forhandlet i 2014.
Vi kunne ikke opnå enighed med arbejdsgiverne, og de afsluttende forhandlinger 
måtte foregå i Forligsinstitutionen. Uenigheden bestod hovedsageligt i, at man 
fra arbejdsgiverside ikke ønskede at betale for lærlinges ophold på skolehjem, 
som ellers var forhandlet hjem på industriområdet.
Til sidst blev der opnået enighed om en ny overenskomst med betaling af 
 skolehjem.
De nye tiltag i overenskomsten var blandt andet, at virksomhederne på overens-
komsten er forpligtet til at tage 10-12 lærlinge pr. kalenderår, og der er blevet 
indført en uddannelses- og samarbejdsfond med betaling af 15 øre pr. arbejdstime.

DATA-MEDIEOMRÅDET

Nordjyske
Overenskomstforhandlingerne i 2014 resulterede i, at overenskomsten frem-
adrettet skulle udskilles i tre virksomhedsoverenskomster: Combine A/S, AVIT- 
Systems A/S og dblux A/S. Herudover blev det aftalt, at flere it-medarbejdere i 
Combine A/S skulle omfattes af overenskomsten.
I perioden bliver grundlønnen hævet og ligeledes ulemperne.

Teracom A/S
Overenskomstforhandlingerne i 2013 var ikke et helt normalt forløb, da virksomhe-
den havde valgt, at forhandlingerne skulle foregå hos advokatfirmaet Bech-Bruun, 
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som forhandlede på vegne af virksomheden. Lønnen blev hævet med 1,9 pct. i 
både 2013 og 2014, og der blev indført et mastertillæg.
Teracom A/S meldte sig den 1. oktober 2014 ind i Dansk Industri. Efterfølgende 
blev der gennemført tilpasningsforhandlinger til Industriens Overenskomst og 
Industriens Funktionæroverenskomst.

TV2 Danmark A/S
Overenskomsten blev forhandlet i 2013 og 2015.
I 2013 udgjorde værdien af det samlede overenskomstgrundlag 2,1 pct., og 
 enkelte tillæg blev hævet.
I 2015 blev forhandlingerne færdiggjort i Forligsinstitutionen og endte med et 
samlet resultat på 5,30 pct. for en 3-årig periode. Som noget nyt fik vi indført 
jobløn i overenskomsten.

Danmarks Radio
Overenskomstforhandlingerne i 2012 blev færdiggjort i Forligsinstitutionen. Vi 
opnåede væsentlige indrømmelser i forhold til hviletid og fridøgn. Herudover 
blev grundløn og ulemper hævet.
Forhandlingerne i 2014 blev også færdiggjort i Forligsinstitutionen. Dog valgte vi 
at stå uden for det samlede mæglingsforslag, da vi som de eneste formåede at 
forhandle et resultat på plads.
I en sag, der startede helt tilbage i 2007, valgte Danmarks Radio at ændre på den 
automatiske udbetaling af § 2a-godtgørelse ved afskedigelse. Vi har siden hen 
ført sager om det, og vi forventer, i samarbejde med Danmarks Radio, endelig at 
få landet de sidste udeståender i foråret 2016. Alt i alt har vi hentet over 2 mio. 
kr. til afskedigede medarbejdere på Danmarks Radio.
Danmarks Radio ønsker at afskaffe den betalte frokost og har i den forbindelse lagt 
op til, at synspunktet skal afklares ved en faglig voldgift. Danmarks Radio har afgivet 
klageskrift i sagen, og vi forventer, at den bliver afklaret i efteråret 2016/foråret 2017.

LØNSYSTEMER

Lønkonsulenterne fra Dansk Industri og CO-industri hjælper i fællesskab virk-
somheder og tillidsrepræsentanter med at indføre, udvikle, tilpasse og vedlige-
holde lønsystemer med baggrund i Plusløn-systemet. Arbejdet foregår i sam-
arbejde med de lønudvalg, som er nedsat i virksomhederne, og på møder med 
tillidsrepræsentanter i afdelingerne.
Lønkonsulenterne bliver for det meste inddraget ved fælles henvendelser fra 
arbejdsgivere og tillidsrepræsentanter. I flere tilfælde inddrages de i forlængelse 
af fagretlige møder om fx uenighed ved lokal lønforhandling eller opsigelse af 
kutymer og lokalaftaler.
Erfaringen er, at de lokale parter forventer relativt stor medvirken fra lønkonsu-
lenterne til både at udvikle og formidle. Det har vist sig, at jo mere lønkonsulen-
terne medvirker, jo bedre bliver resultaterne.
I lønkonsulenternes fremadrettede arbejde vil der blive forsøgt at tage højde 
for dette behov. Virksomhederne og tillidsrepræsentanterne vil få tre forskellige 
tilbud, hvor lønkonsulenterne medvirker i forskellige grader. Der har været gode 
tilbagemeldinger på fremgangsmåden.
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Der vil samtidig fortsat være fokus på, at de lokale parter har ejerskab til løn-
systemerne.
For at virksomheder kan undersøge årsagerne til henholdsvis fordele og mangler 
ved et lønsystem, har organisationerne udviklet et værktøj. Det kan sammenligne 
lønsystemer i virksomheder og derved give viden, der kan benyttes til at foretage 
de relevante ændringer.
Interessen for konsulentordningen viser sig ved, at der i løbet af 2015 er afholdt 
160 møder på 55 virksomheder.
Lønsystemer, der bygger på øget produktivitet, er mest efterspurgt. Kvalifikati-
onslønsystemer laves også, men det er især på større virksomheder, der beskæf-
tiger medarbejdere med et højt kvalifikations- og kompetenceniveau.

RØROMRÅDET – BYGGE OG ANLÆG

I kongresperioden har beskæftigelsesudviklingen været meget positiv, så der i dele 
af landet har været problemer med at skaffe den fornødne arbejdskraft. Ledigheden 
er styrtdykket ikke mindst set i lyset af, at de større byggeprojekter, og VVS-områ-
det har haft en god beskæftigelse i forhold til det samlede bygge-anlægsområde.

I 2012 var ledigheden for VVS 6,4 pct. og for bygge og anlæg 13,4 pct.
I 2013 var ledigheden for VVS 5,7 pct. og for bygge og anlæg 6,8 pct.
I 2014 var ledigheden for VVS 4,2 pct. og for bygge og anlæg 5,7 pct.
I 2015 var ledigheden for VVS 2,2 pct. og for bygge og anlæg 4,2 pct.

VVS-branchen har haft en øget omsætning fordelt over hele kongresperioden.

Overenskomstforhandlinger 2012 og 2014
Vi blev af TEKNIQ mødt med et ufravigeligt krav om at fjerne værnebestemmel-
ser og legalisere social dumping, som resulterede i, at vi ikke opnåede et over-
enskomstresultat. Det medførte, at Rør-/Fjernvarmeprislisten ikke blev reguleret, 
og VVS-overenskomsten blev underlagt forligsmandens mæglingsskitse.

Det Permanente Udvalg for Rørprislisten
Det Permanente Udvalg har behandlet sager, som er henvist fra Rørudvalget. I 
kongresperioden har det ikke været muligt at foretage prissætning af nye produkter.

Det Landsparitetiske Udvalg
Udvalget holder to møder om året og ellers efter behov.
I 2015 blev samarbejds- og organisationsaftalen mellem Blik & Rør og Dansk 
Metal moderniseret, og udvalget blev reduceret, så det fremover kom til at bestå 
af tre personer fra Blik & Rør og tre personer fra Dansk Metal.

Fællessekretariatet
Fællessekretariatet tilrettelægger den faglige sagsbehandling inden for prislister 
og VVS-området.
Der har i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2012 og 2014 været 
afholdt konferencer, og der har været nedsat forskellige arbejdende overens-
komstudvalg.
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I kongresperioden har der været afholdt to årlige opmålerkurser, som har været 
fuldt booket. Fællessekretariatet arbejder i øjeblikket med at revidere opmåler-
kurserne.
I forbindelse med den faglige sagsbehandling har der været afviklet 18 faglige 
voldgifter, 28 rørudvalgsmøder, 25 organisationsmøder og 4 PU-møder. Der har 
været 58 faglige sager med Dansk Byggeri og 130 med TEKNIQ.

Opmålerordning
Beskæftigelsessituationen har slået igennem på opmålerordningen. Samtlige 
opmålerkontorer melder om travlhed for opmålerne, hvilket afspejler sig i, at det 
opsøgende arbejde har været på et minimum.

Tabel 5.3 Statistik

Akkordsum

2012 144.134.218 kr.

2013 165.389.869 kr. 

2014 169.467.442 kr. 

2015 204.981.138 kr.

Akkordtimer

2012 513.461 timer

2013 566.704 timer

2014 586.273 timer

2015 699.484 timer

Antal akkordregnskaber

2012 2.001 stk.

2013 1.867 stk.

2014 1.992 stk. 

2015 1.690 stk.

Fortjeneste i gennemsnit pr. time 
for rørarbejde

2012 280,42 kr.

2013 288,78 kr.

2014 289,14 kr.

2015 293,40 kr.



SKRIFTLIG BERETNING    KONGRES 2016 DANSK METAL   121

Lærlinges deltagelse i akkord i 2015 udgør 10.726 timer, svarende til  
1,53 pct.

Akkordsvendene har i forhold til situationen med, at prislisterne ikke er blevet 
reguleret de sidste tre år, haft en mere positiv lønudvikling end de timelønnede. 
Der har således i kongresperioden været en stigning på 13,02 kr. pr. time inden 
for akkordområdet. 

Med hensyn til de timelønnede VVS’ere, så har der været en beskeden  
løn fremgang: 
   I 2012 var der en gennemsnitstimeløn på kr. 178,86,  

hvilket er en stigning på 0,3 pct. 
   I 2013 var der en gennemsnitstimeløn på kr. 182,37,  

hvilket er en  stigning på 2,0 pct.
   I 2014 var der en gennemsnitstimeløn på kr. 184,77,  

hvilket er en  stigning på 1,3 pct.
   I 2015 var der en gennemsnitstimeløn på kr. 186,82,  

hvilket er en stigning på 1,1 pct.

BAT-KARTELLET

Social dumping fylder stadig meget i byggeriet.
BAT og BAT’s medlemsforbund fører en hård kamp imod social dumping. Social 
dumping underbyder overenskomsterne og de almindelige løn- og arbejdsvilkår. 
Skat, moms og sociale bidrag afregnes og betales ikke hverken her i landet eller 
der, hvor virksomhederne og arbejdstagerne kommer fra.

Tabel 5.4 Gennemsnitsfortjenesten i 2015

Etagebyggeri 254,22 kr.

Nyt boligbyggeri 286,99 kr.

Nyt kontor- og handelsbyggeri 296,81 kr.

Gamle boliger 313,67 kr.

Gammelt industri- og værkstedsbyggeri 327,63 kr.

Gammelt kontor- og handelsbyggeri 283,29 kr.

Gammelt social- og uddannelsesbyggeri 305,36 kr.

Fjernvarme 340,40 kr.

Tabel 5.5 Timelønninger for lærlinge

Timelønninger for 1. årslærlinge 87,92 kr.

Timelønninger for 2. årslærlinge 117,22 kr.

Timelønninger for 3. årslærlinge 146,53 kr.

Timelønninger for 4. årslærlinge 205,14 kr.
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Brud-sager
Engang handlede de faglige sager om at få overenskomst med de udenlandske 
virksomheder. Nu handler de i langt overvejende grad om brud på overens-
komsterne. De ca. 400 faglige sager årligt, der handler om udenlandske arbejds-
tagere, er stort set alle sammen brud-sager. De afgøres alle sammen stort set 
altid til arbejdstagernes fordel – så der er altså noget at komme efter.
Forbundene får overenskomst på de professionelle byggerier og byggepladser. 
Mange udenlandske virksomheder melder sig i en arbejdsgiverforening, og intro-
duktionen af arbejdsklausuler har også medvirket kraftigt til, at overenskomst-
dækningen er steget for udenlandske virksomheder og arbejdstagere. Den øgede 
kontrol fra SKAT og Arbejdstilsynet har også haft en vis effekt, men vi er endnu 
ikke i mål.

Styresignal
Der har også været tilbageslag i kampen imod social dumping. Det største 
tilbageslag er uden sammenligning ændringen af SKAT’s såkaldte ”styresignal” i 
forhold til alene-mestre (arme-ben) og vikarer, som daværende skatteminister 
Morten Østergaard gennemførte.
Fra 2012 til maj 2014 fastslog SKAT umiddelbart, at arme-ben-virksomheder og 
vikarer var at opfatte som ansatte i den virksomhed, der havde indlejet dem, hvis 
det arbejde de udførte, også kunne udføres af virksomheden selv. Det medførte 
et voldsomt fald i antallet af falske selvstændige og skattebetalinger fra arbejds-
tagere.
Nu hvor dette styresignal er ændret, så SKAT skal foretage en omfattende 
vurdering af, om man reelt er selvstændig eller de facto ansat, har det medført 
en  meget tungere administrativ byrde for SKAT, og dermed også en voldsom 
stigning i antallet af arme-ben-virksomheder.
I forhold til det faglige arbejde er arme-ben-virksomhederne dem, der skaber de 
største problemer. Det er det i øvrigt også for SKAT.

Udenlandsk arbejdskraft
Siden vi første gang noterede tegn på social dumping og udenlandsk arbejds-
kraft, har vi haft en strategi om, at vi gerne vil organisere så mange som muligt. 
Denne strategi har naturligvis også indeholdt, at vi skulle tegne overenskomst 
med de udenlandske virksomheder og med de virksomheder i øvrigt, der ansæt-
ter udenlandsk arbejdskraft.
Konklusionen er, at vi i dag faktisk er ret gode til at tegne overenskomst. Vi får 
stort set de overenskomster, vi peger på. Langt de fleste udenlandske virksomhe-
der og også de danske virksomheder, som kun excellerer i udenlandsk arbejds-
kraft, tegner overenskomst med os, eller melder sig i en arbejdsgiverorganisation.
Den udenlandske arbejdskraft kan inddeles i tre kategorier:
Først er der de udenlandske arbejdstagere, som har valgt at slå sig ned i Danmark 
permanent. De har taget deres familie med, de bor og arbejder i Danmark, og 
deres børn går i dansk skole osv. De ønsker sig en fremtid i Danmark for sig selv, 
men måske ikke mindst for deres børn. Disse udenlandske arbejdstagere arbejder 
typisk i virksomheder, hvor der også er danske kolleger, og de ønsker i langt 
højere grad end andre, at have samme løn- og arbejdsvilkår, som er gældende 
for deres danske kolleger, og hvad der i øvrigt er normalt i Danmark. Den gruppe 
er selvsagt de letteste at organisere.
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Den næste gruppe er de vandrende arbejdstagere – dem vi i gamle dage kaldte 
grænsegængere. De arbejder for et danskregistreret firma, men bor i et andet 
land. Det kan godt ske, at de er skattepligtige i Danmark, og det kan også ske, 
at de er skattepligtige i hjemlandet, men de kommer til Danmark for at arbejde, 
tager hjem i weekenden og vender så tilbage. Denne gruppe har ikke nødven-
digvis danske kolleger, idet flere og flere virksomheder med udenlandsk ejerskab 
lader sig registrere som danske virksomheder, men kun har udlændinge ansat. 
Der er også en stor gruppe af de vandrende arbejdstagere, der faktisk har danske 
kolleger. Derfor er denne gruppe også til at få fat i, men selvfølgelig vanskeligere 
end dem, der bor i landet permanent.
Den tredje gruppe er de udstationerede. De er her i sagens natur i en kortere  
periode. Når de har været i Danmark, skal de måske videre til fx Belgien eller 
hjem til deres eget land igen og arbejde. Der foregår også megen falsk ud-
stationering, men hvis vi holder os til, at de er her midlertidigt og ikke har en 
oplevelse af, at deres tilknytning til det danske arbejdsmarked skal være af 
mere permanent karakter, så er de selvsagt også vanskeligere at organisere. Al 
europæisk erfaring tyder på, at netop denne gruppe er den vanskeligste gruppe 
at organisere.

Social dumping
Social dumping er mere end dårlige løn- og arbejdsvilkår. Det er en trussel mod 
vores samfundsmodel og almindelige anstændighed.
Der er konsekvenser af social dumping, som vi desværre endnu ikke helt har fået 
øjnene op for. De virksomheder, som opererer i dette felt:
  Står ikke først til at uddanne de unge mennesker.
  Står ikke først, når voksne skal have et kompetenceløft.
   Tænker ikke sikkerhed, sundhed og nedslidning ind i tilrettelæggelsen af arbejdet.
  Er ikke plaget af at betale skat, moms og sociale bidrag
   Står ikke på første række, når det gælder forskning, innovation og produkt-

udvikling.

De langsigtede, strukturelle konsekvenser er nemlig dem, der truer os alle sam-
men. Den dag samfundet ikke udvikler sig, den dag der er stilstand eller ligefrem 
tilbagegang på uddannelses-, forsknings- og innovationsfronten, den dag vi ikke 
mere kan finansiere vores samfund, fordi skatte- og momsunddragelse bliver 
dagens orden – den dag har vi alle sammen tabt.
Derfor er social dumping mere og andet end dårlige løn- og arbejdsvilkår. Det 
er klart, at dårlige løn- og arbejdsvilkår ligger fagbevægelsen nærmest, men for 
samfundet som helhed burde social dumping og bekæmpelsen heraf også være 
et kerneområde, fordi det er vores kollektive eksistens, der er truet.

Håndhævelsesdirektivet for udstationering
Med implementeringen af det nye håndhævelsesdirektiv i dansk lov vil vi få bedre 
registreringer i RUT. Der vil blive en sondring i registreringen mellem virksom-
heder uden ansatte og virksomheder med ansatte. Desuden vil forbundene få 
adgang til oplysninger om, hvem en udstationeret virksomhed har ansat og hvor 
længe, når en faglig sag startes op. Det vil hjælpe os, når vi skal beregne krav ved 
overenskomstbrud og medvirke til, at de berørte arbejdstagere rent faktisk får 
deres tilgodehavender.
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Når hvervgiver til en udstationeret virksomhed er en anden virksomhed eller pro-
fessionel bygherre, så skal det fremgå af RUT-registreringen. Det vil også være til 
hjælp i det opsøgende arbejde og i faglige sager.

Store byggeprojekter
Den offentlige sektor investerer i disse år ekstraordinært meget i store bygge- og 
anlægsprojekter. Aldrig før i Danmarkshistorien har vi oplevet, at der stort set samti-
dig opføres store supersygehuse, motorveje, jernbaner, kraftværker, broer, universi-
tetsbygninger, metro, store energirenoveringer i den almene sektor mv. Hertil kom-
mer investeringer fra den private sektor. De offentlige investeringer beløber sig til 
mindst 200 mia. kr., hvilket svarer til rigtig mange job. Det er svært at gøre nøjagtigt 
op, men et skøn fra Leo Larsen-udvalget fra 2013 peger på mindst 90.000 mande-
år eller ca. 9.000 job årligt. Givetvis bliver det til flere, og behovet for arbejdskraft 
dækker alle fagområder inden for byggeriet – også smede og rørlæggere.
I samarbejde med de øvrige forbund i BAT-Kartellet har Dansk Metal derfor be-
sluttet at arbejde med de store byggeprojekter i Danmark som et særligt fokus-
område. Formålet er på den korte bane at styrke det faglige arbejde gennem 
etablering af et velfungerende lokalt samarbejde med de eksterne beslutnings-
tagere samt at styrke den faglige indsats på projekterne gennem erfaringsud-
veksling og samarbejde mellem BAT-forbundenes lokale afdelinger. På den lange 
bane er visionen, at BAT-forbundene kan bidrage til at skabe effektive og produk-
tive byggepladser med ordnede løn- og arbejdsforhold. På grund af byggeriernes 
størrelse forventes det, at de forhåbentligt gode resultater fra indsatsen vil smitte 
af på fremtidens byggesektor og være med til at sætte rammerne for en øget 
ansvarlighed i den danske byggebranche.
I praksis har BAT-forbundenes afdelinger fokus på at “mandsopdække” de enkelte 
store projekter. Størrelsen på et stort projekt afhænger af, hvor i landet man be-
finder sig. Eksempelvis er der i hovedstadsområdet alene over 50 projekter med 
en byggesum på over 500 mio. kr., mens sønderjyderne anser et projekt for at 
være stort, når byggesummen er over 100 mio. kr.
På store projekter, som kører i mange år, er der mulighed for at afprøve tiltag, 
som vi fra diverse forsøgsprojekter ved kan styrke produktiviteten, kvaliteten og 
samarbejdet derude. Projektet kan således blive en vigtig brik i forhold til at fast-
holde den danske model, modvirke social dumping og øge produktiviteten i den 
danske byggebranche. Arbejdet er også en oplagt mulighed for at organisere nye 
medlemmer og forbedre BAT-forbundenes mulighed for at udvikle sig på langt sigt.
Målsætningerne for arbejdet er:
   At sikre tilstedeværelsen af den arbejdskraft, som er nødvendig for at gennem-

føre projekterne.
   At der er overenskomstdækning på pladserne.
   At pladserne er gennemorganiserede.
   At pladserne virker som uddannelsessteder.
   At arbejdsmiljøet og sikkerhedsorganisationen er i top.
   At der om nødvendigt oprettes camps til indkvartering.
   At pladserne bliver produktive med bedre planlægning, samarbejde, delegering 

af kompetencer og beslutningskraft til bygningsarbejderne.

Der foreligger en handlingsplan som inspiration til det lokale og regionale arbejde, 
som giver et overblik over indsatsen og en uddybende beskrivelse af de faglige 
målsætninger.
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Udvikling af byggeriets processer
Dansk Metal har gennem mange år arbejdet for at fremme byggeriets processer 
til gavn for akkorden, sikkerheden, arbejdsmiljøet og produktiviteten på bygge-
pladsen. Dette sker primært gennem BAT-Kartellets arbejde med at udbrede 
brugen af Lean Construction i byggeriet, hvilket vi ser som et middel til at frem-
me samarbejdet mellem byggeriets mange aktører fra bygherre og arkitekt til 
rådgiver, udførende og bygningsarbejdere. Et godt og velfungerende samarbejde 
med god kommunikation, gensidig dialog og respekt for hinandens kompetencer 
danner grundlaget for en optimeret byggeproces med det resultat, at økonomi, 
kvalitet, tidsplaner og arbejdsmiljø forbedres.
For vores medlemmers vedkommende handler Lean Construction i bund og 
grund om at blive involveret i at styre processerne på byggepladsen. At inddrage 
bygningsarbejdernes viden og kompetencer i den udførende fase, at få indflydel-
se på egen arbejdssituation og få mere ansvar giver større engagement og ejer-
skab. Det er samtidig en effektiv recept til at komme kaos, fejl, mangler, unødige 
konflikter og overskridelser af tids- og budgetrammer til livs.
Masser af resultater viser, at ved at inddrage bygningsarbejderne og lade sjakkene 
styre pladsen, fungerer alt meget bedre. Der bliver ryddet op, fleksibiliteten råder, 
planlægningen optimeres, tidsplanerne overholdes, der er færre arbejdsulykker, 
konflikter og fejl, arbejdsglæden er større, og lønnen er højere. Sagen er, at det 
er nemmere at tage ejerskab og føle et medansvar for en opgave, når man er 
en integreret del af hele opgaveløsningen, har medbestemmelse, indflydelse og 
ansvar og derfor bliver hørt og lyttet til.

FUNKTIONÆROMRÅDET OG ANSÆTTELSESKLAUSULER

§ 2a-godtgørelse
I 2010 underkendte EU-Domstolen den praksis, der var gældende for funktio-
nærlovens § 2a.
Praksis var, at opsagte funktionærer, som på afskedigelsestidspunktet havde ret 
til at modtage folkepension, ikke var berettiget til § 2a-godtgørelse. Det blev af 
EU-Domstolen opfattet som aldersdiskrimination, og på den baggrund anlagde 
dansk fagbevægelse en række principielle retssager for medlemmer, der ikke havde 
fået § 2a-godtgørelse alene på grund af deres alder på afskedigelsestidspunktet.
Det førte til en dom i Landsretten i 2013, som sagde, at det afgørende for, om en 
medarbejder, der er berettiget til folkepension, kunne få § 2a-godtgørelse, var, at 
medarbejderen via aktiv jobsøgning beviste sin vilje til at blive på arbejdsmarke-
det. Dommen blev stadfæstet af Højesteret i 2014.
I konsekvens af denne ”ikke krystalklare retstilstand” ændrede Folketinget i januar 
2015 reglerne i funktionærloven om § 2a-godtgørelse, så retten til godtgørelse 
ikke længere var afhængig af funktionærens ret til pension.
Samtidig blev bestemmelserne om anciennitet og størrelsen af ydelsen ændret, 
så hvis en funktionær har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 12 
eller 17 år og bliver opsagt, så skal arbejdsgiveren ved funktionærens fratræden 
udrede et beløb svarende til henholdsvis 1 eller 3 måneders løn.
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Ny lov om ansættelsesklausuler
Med virkning fra 1. januar 2016 er en ny lov om ansættelsesklausuler trådt i kraft. 
Samtidig med, at den nye lov er trådt i kraft, er §§ 18 og 18a i funktionærloven 
udgået.
Den nye lov omfatter alle lønmodtagere og ikke kun funktionærer.
Formålet med loven er at skabe et ensartet retsgrundlag for ansættelsesklausuler, 
kundeklausuler, konkurrenceklausuler og jobklausuler og gøre det vanskeligere 
og mindre attraktivt at binde ansatte med ansættelsesklausuler.

DANSK METAL MARITIME AFDELING

Dansk Metals Maritime Afdeling (DMMA) har siden sin oprettelse i 2011 ved fusion 
mellem Metal Søfart og Dansk Sø-Restaurations Forening vist sin berettigelse og 
haft stadigt vokseværk.
I hele kongresperioden har DMMA haft en kontinuerlig stigende medlemsudvik-
ling og et ikke ubetydeligt overskud på sin drift. Da DMMA er en forbundsafde-
ling, organisatorisk placeret som en del af Forhandlingssekretariatet, er drifts-
overskuddet kommet hele Dansk Metals drift til gode.
DMMA har i kongresperioden udvidet sit overenskomstområde væsentligt. Såle-
des blev navigatørområdet i DFDS A/S overenskomstdækket i 2013. I 2015 blev 
navigatørområdet i Fjordline A/S overenskomstdækket, og den 3. marts 2016 
blev der indgået en kollektiv hovedoverenskomst med Danmarks Rederiforening 
(DRF), som dækker hele navigatørområdet i DRF og dens medlemsrederier.
Det betyder, at DMMA i dag overenskomstdækker 80 pct. af de ansatte i den 
danske handelsflåde og organisatorisk repræsenterer alle fagområder med 
undtagelse af maskinmestre i skibe med mere end 3.000 KW maskinkraft. I alt 
forhandler og administrerer DMMA syv hovedoverenskomster og mere end 130 
særoverenskomster i ”Det Blå Danmark”.

Især det seneste år har været en vanskelig tid for søfarten. De rekordlave olie-
priser har betydet en væsentlig reduktion i specielt specialskibsområdet. Mærsk 
har alene i 2015 oplagt 12 supplyskibe, og andre operatører i denne industri har 
også oplagt skibe. DMMA har således oplevet, at mere end 150 stillinger er blevet 
nedlagt på grund af oplægning af skibe.
Denne krise betyder også, at danske søfarende er under stadigt pres på beskæf-
tigelsen. Indtil foråret 2016 lykkes det i det store hele at få genplaceret opsagte 
DMMA-søfarende i andre rederier, men fra marts 2016 har det været en stadigt 
vanskeligere opgave at få genplaceret de opsagte. Da mange af DMMA’s med-
lemmer har en faglig baggrund, er det heldigvis lykkedes en del af finde beskæf-
tigelse på landjorden.
Med udvidelsen af Dansk Metals aftaleområde i søfarten er Dansk Metal ubestridt 
den største aktør på arbejdstagersiden i ”Det Blå Danmark”, hvilket giver afgøren-
de indflydelse i Danmarks næststørste erhverv målt på økonomi og stort poten-
tiale for vækst organisatorisk.

Overenskomsterne
Overenskomstforhandlingerne med Danmarks Rederiforening i 2012 resulterede i 
4-årige overenskomster. Resultatet tog udgangspunkt i transportforliget 2012 og 
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normallønsområdet. Parterne aftalte at lave 4-årige overenskomster, fordi der 
var et fælles ønske om at rykke fri fra transportforliget og få mulighed for at lave 
egne løsninger for erhvervet.
En af disse aftalte løsninger var uddannelsespuljer ved opsigelser på grund af 
rederiernes vilkår. Det giver det enkelte Metalmedlem mulighed for op til tre 
måneders betalt uddannelse ved opsigelse. Derudover kan man pulje samme, så 
ubrugte puljemidler fra en opsagt person ikke forsvinder, men kan anvendes af et 
andet opsagt medlem.
Tiltaget har vist sin værdi ved de opsigelsesrunder, der det seneste år har præget 
specialskibsområdet på grund af den rekordlave oliepris. Samtidig har langt de 
fleste overenskomstdækkede i dag opsigelsesvarsler på 6 måneder og ret til 
fratrædelsesgodtgørelser som officerer (funktionærlignende).
Endvidere blev der i DFDS A/S ved overenskomstfornyelsen i 2012 aftalt at op-
rette Den Sociale Arbejdsmarkedsfond. Fondens primære formål er at fastholde 
syge/svage medarbejdere på arbejdspladsen på fuld løn, selv om de kun er i 
stand til at arbejde på reduceret tid, samt yde støtte til medarbejdere i uforskyldt 
social nød. Det har været en stor succes, og fonden har vist sin berettigelse.

Pr. 1. marts 2016 blev hovedoverenskomster og særoverenskomster i Danmarks 
Rederiforening fornyet for en ny 4-årig periode. Fokus lå på sikkerhed i ansættel-
sen og uddannelsesmuligheder under ansættelse.
Hovedoverenskomsterne mellem Bilfærgernes Rederiforening/Rederiforeningen 
af 2010 og Dansk Metal blev både i 2012 og 2014 fornyet på transportforliget.
Pr. marts 2016 administrerer DMMA 156 overenskomster, såvel hoved-, virk-
somheds- og særoverenskomster. Overenskomsterne er primært indgået med 
danske redere, men DMMA har også 15 overenskomster med udenlandske 
arbejds givere, især inden for offshore på den danske sokkel.
DMMA er repræsenteret i mere end 20 råd og nævn, som er nedsat af erhvervs-, 
beskæftigelses- eller uddannelsesministeren, og har formandskabet for adskillige  
af de største af disse råd og nævn. Herudover er DMMA repræsenteret i seks 
fonde, hvoraf man har formandskabet i de fire.

CO-Søfart
CO-Søfart blev etableret med praktisk virkning fra den 1. juli 2005 og er en 
kartellignende sammenslutning mellem søfartsorganisationer. Oprindeligt var det 
Metal Søfart og Dansk Sø-Restaurations Forening, som udgjorde medlemskabet 
af CO-Søfart. De fusionerede til DMMA i 2011.
Senere er FOA Søfart (de kommunale/regionale færger), Dansk El-Forbund 
(skibselektrikere og el-mestre), Serviceforbundet (kanalrundfarter, lodsbåde og 
statsskibe) og Centralforeningen af Stampersonel (for søværnsdelen af forsvaret) 
kommet med i kartellet.
CO-Søfart optræder som én enhed ved forhandlinger og i forbindelse med be-
sættelse af poster i nævn, udvalg og lignende, og derudover også som én enhed 
i erhvervspolitiske spørgsmål, både nationalt og internationalt. 
Medlemsorganisationerne er organisatorisk adskilt, som de selvstændige forbund  
de er. CO-Søfart fungerer dog som en fuldt integreret enhed i det daglige 
arbejde. Medlemmer og tillidsrepræsentanter serviceres uden skelen til, hvilken 
organisation de kommer fra.
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Politisk har CO-Søfart fået placeret sig som den toneangivende organisation 
inden for erhvervet.

DIS-Kontaktudvalget og Dansk Internationalt Skibsregister
I DIS-Kontaktudvalget er DMMA den aktive på alle organisationers vegne i 
forhold til at indgå og forny de udenlandske overenskomster. DMMA sikrer, at 
overenskomsterne bliver indgået på et internationalt højt niveau og arbejder med 
at sikre de sociale forhold for de udenlandske søfarende i DIS-skibe – herunder 
behandler DMMA arbejdsskader for udenlandske søfarende ved hjælp af fuld-
magter. Gennem en særlig aftale bliver DMMA orienteret om alle arbejdsskader, 
som overgår udlændinge i DIS-flåden.
I kongresperioden er tonnageskatteordningen udvidet til også at omfatte 
offshoreenheder (jackup rigge m.m.). Rederiforeningerne arbejder hårdt for, at 
også Dansk Internationalt Skibsregister skal have sit dækningsområde udvidet til 
offshoreområdet. Dette støtter Metal/DMMA, dog under forudsætning af, at det 
primært skaber danske arbejdspladser.
I alt er der pr. 1. november 2015 i handelsflåden/DIS beskæftiget 7.648 danske 
søfarende, 3.211 EU-søfarende og 6.250 søfarende fra tredjeverdenslande, pri-
mært fra Filippinerne og Indien. I alt er der pr. 1. november 2015 direkte beskæf-
tiget 17.109 søfarende i handelsflåden. Af disse repræsenterer eller aftaledækker 
Dansk Metal/DMMA pr. marts 2016 ca. 80 pct.

Internationalt arbejde
DMMA løfter igennem CO-Søfart en stor arbejdsbyrde internationalt.
Det sker både gennem Internationalt Transportarbejder Føderation (ITF), hvor 
formanden for CO-Søfart (som også er formand for DMMA) sidder som repræ-
sentant for alle danske søfarendes organisationer i “Fair Practice Committee”. 
Derudover er han næstformand for ITF’s europæiske offshoresektion og er også 
internationalt repræsenteret i Nordisk Transportarbejder Føderation (NTF) og 
Europæisk Transportarbejder Føderation (ETF).
Formanden for CO-Søfart/DMMA har i kongresperioden seks gange været ud-
peget af ITF som arbejdstagerrepræsentant til ILO trepartsforhandlinger. Det har 
blandt andet omfattet ILO-arbejdsmiljøregler for offshorearbejde i arktiske og 
subarktiske områder samt uddannelsesguidelines for søfarende.
DMMA har bestyrelsesposter i NTF og deltager aktivt i ETF’s arbejde. Igennem de 
poster og ved dette arbejde deltager DMMA aktivt i formuleringen af søfarts- og 
offshorepolitikken, såvel nationalt som internationalt.
I 2011 blev der oprettet en ITF-inspektørstilling i Danmark, som på ITF’s vegne 
monitorerer de efterhånden mange krydstogtskibe, som anløber København. 
Inspektøren er ansat i CO-Søfart og har kontor der.
Igennem dette er DMMA med til at formulere den internationale politik og hold-
ning i forhold til skibe under bekvemmelighedsflag (FoC).
 

STATISTIK

Tabel 5.6 Lønudviklingen i Dansk Metal opdelt i regioner fra januar kvartal 2012  
til oktober kvartal 2015, ekskl. Arbejdsgiverpension 
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REGION NORDJYLLAND   

Kvartaler Akkord Tidløn kr. pr. time Samlet Årlig stign. i pct.

Jan. 12 181,05 173,82 173,91 2,0

Apr. 12 181,30 173,48 173,58 1,1

Jul. 12 180,75 173,71 173,80 1,1

Okt. 12 176,30 174,03 174,06 0,8

Jan. 13 180,64 174,93 175,00 0,6

Apr. 13 176,21 175,02 175,03 0,8

Jul. 13 171,41 175,44 175,39 0,9

Okt. 13 172,87 175,78 175,74 1,0

Jan. 14 173,07 176,31 176,27 0,7

Apr. 14 177,02 176,43 176,44 0,8

Jul. 14 173,21 177,51 177,47 1,2

Okt. 14 175,18 177,68 177,65 1,1

Jan. 15 174,91 179,48 179,44 1,8

Apr. 15 174,75 178,75 178,71 1,3

Jul. 15 180,01 179,08 179,09 0,9

Okt. 15 182,35 179,60 179,64 1,1

REGION MIDTJYLLAND   

Kvartaler Akkord Tidløn kr. pr. time Samlet Årlig stign. i pct.

Jan. 12 223,48 175,31 176,21 1,9

Apr. 12 222,87 176,15 176,95 1,9

Jul. 12 231,51 176,70 177,43 1,0

Okt. 12 227,71 176,81 177,50 1,0

Jan. 13 224,87 177,15 177,85 0,9

Apr. 13 228,51 178,13 178,88 1,1

Jul. 13 231,50 178,49 179,29 1,0

Okt. 13 230,96 178,73 179,55 1,2

Jan. 14 226,75 179,14 179,93 1,2

Apr. 14 227,20 181,25 181,99 1,7

Jul. 14 233,81 181,57 182,45 1,8

Okt. 14 232,43 180,66 181,54 1,1

Jan. 15 228,88 181,60 182,41 1,4

Apr. 15 229,17 183,86 184,65 1,5

Jul. 15 228,62 182,89 183,70 0,7

Okt. 15 228,15 183,63 184,40 1,6
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REGION SYDDANMARK   

Kvartaler Akkord Tidløn kr. pr. time Samlet Årlig stign. i pct.

Jan. 12 174,08 172,78 172,82 -0,2

Apr. 12 176,32 173,57 173,65 0,5

Jul. 12 177,35 174,18 174,27 1,0

Okt. 12 177,96 174,46 174,56 1,1

Jan. 13 177,84 175,00 175,08 1,3

Apr. 13 176,61 175,63 175,66 1,2

Jul. 13 176,61 175,75 175,77 0,9

Okt. 13 178,25 175,82 175,89 0,8

Jan. 14 178,25 176,09 176,15 0,6

Apr. 14 180,36 176,37 176,49 0,5

Jul. 14 181,39 176,93 177,06 0,7

Okt. 14 181,34 177,40 177,53 0,9

Jan. 15 180,50 177,95 178,02 1,1

Apr. 15 180,50 178,23 178,29 1,0

Jul. 15 180,50 178,48 178,53 0,8

Okt. 15 180,50 178,49 178,55 0,6

REGION HOVEDSTADEN   

Kvartaler Akkord Tidløn kr. pr. time Samlet Årlig stign. i pct.

Jan. 12 201,16 197,78 197,82 1,2

Apr. 12 203,79 198,82 198,87 1,2

Jul. 12 204,02 199,72 199,76 1,3

Okt. 12 200,41 200,31 200,32 1,4

Jan. 13 200,86 200,36 200,36 1,3

Apr. 13 202,04 200,72 200,73 0,9

Jul. 13 202,04 201,52 201,53 0,9

Okt. 13 202,60 201,98 201,99 0,8

Jan. 14 202,60 202,49 202,49 1,1

Apr. 14 206,89 202,52 202,55 0,9

Jul. 14 206,02 202,78 202,80 0,6

Okt. 14 206,02 203,18 203,20 0,6

Jan. 15 206,02 206,13 206,13 1,8

Apr. 15 206,02 206,59 206,59 2,0

Jul. 15 206,02 207,30 207,29 2,2

Okt. 15 206,02 206,85 206,84 1,8
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REGION SJÆLLAND   

Kvartaler Akkord Tidløn kr. pr. time Samlet Årlig stign. i pct.

Jan. 12 207,09 176,41 178,78 1,9

Apr. 12 208,52 176,25 178,53 1,1

Jul. 12 208,58 177,07 179,32 0,8

Okt. 12 201,32 177,35 179,02 0,4

Jan. 13 203,24 178,15 179,64 0,5

Apr. 13 203,24 178,82 180,24 1,0

Jul. 13 203,96 180,06 181,46 1,2

Okt. 13 211,26 180,09 182,19 1,8

Jan. 14 211,57 180,07 182,20 1,4

Apr. 14 211,57 180,34 182,45 1,2

Jul. 14 211,66 181,14 183,35 1,0

Okt. 14 211,66 182,40 184,65 1,4

Jan. 15 212,84 182,74 185,07 1,6

Apr. 15 213,03 183,04 185,36 1,6

Jul. 15 214,03 183,56 185,95 1,4

Okt. 15 211,76 184,01 186,12 0,8

HELE LANDET   

Kvartaler Akkord Tidløn kr. pr. time Samlet Årlig stign. i pct.

Jan. 12 198,20 179,05 179,54 1,3

Apr. 12 198,94 179,63 180,11 1,3

Jul. 12 200,46 180,27 180,73 1,2

Okt. 12 196,77 180,56 180,93 1,1

Jan. 13 197,25 181,03 181,39 1,0

Apr. 13 197,60 181,63 181,98 1,0

Jul. 13 198,20 182,04 182,39 0,9

Okt. 13 201,47 182,27 182,70 1,0

Jan. 14 201,11 182,66 183,09 0,9

Apr. 14 202,23 183,46 183,90 1,1

Jul. 14 204,61 184,07 184,55 1,2

Okt. 14 204,39 184,08 184,57 1,0

Jan. 15 204,84 185,15 185,61 1,4

Apr. 15 204,90 185,95 186,39 1,4

Jul. 15 205,58 185,96 186,43 1,0

Okt. 15 203,94 186,28 186,70 1,2
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TABEL 5.7 FAGLIGE SAGER – 6. FEBRUAR 2012 TIL 18. JANUAR 2016

Sager/dato for FU 2012 2013 2014 2015

Mæglingssager – DI 131 136 107 117

Organisationsmøder – DI 49 79 69 61

Konsulentmøder – DI 61 51 49 40

Forhandlingsmøder – DI 7 4 8 7

Møder uden for DI 346 325 247 199

Seksmandsmøder 8 5 3 5

Organisationsmøder uden for DI 4 15 5 13

Lærlingesager 126 119 103 86

Lærlinges tvistighedssager 3 2 4 6

Rørprislistemøder 24 19 2 17

Faglig voldgiftssager 4 9 7 9

Særlige sager 14 19 20 25

Offentlige sager 31 29 47 33

Fællesmødesager 33 48 38 61

Arbejdsretssager 23 19 10 31

Afskedigelsesnævnet 0 2 5 2

Grænsesager 210 159 387 473

I alt 1.074 1.040 1.111 1.185
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Forhandlingssekretariatet
 1  Keld Bækkelund Hansen, forbundssekretær

 2  Peter Faber, sekretær/souschef

 3  Niels Jeppesen, sekretær

 4  Erik Back Wiberg, sekretær

 5  Kjeld Husted, sekretær

 6  Ole Rosschou, sekretær

 7  Kasper Palm, sekretær

 8  Erik Rasmussen, sekretær

 9  Jan Helbo, sekretær

 10  Mia Folke Nielsen, kontorassistent

 11  Jakob Lentz Madsen, kontorassistent

 12  Marianne Feltmann, kontorassistent

 13  Belinda Stavnsbirk, kontorassistent

 14  Isabel Kyrel, kontorassistent

 15  Lisa Rasmussen, kontorassistent

 16  Rikke Høgh Darmer, kontorassistent

 17  Dorthe Lautrup Lindhardt, kontorassistent

 18  Susan Breuning Gravesen, kontorassistent

19  Anne-Beth Gy Wulff Halberg, kontorassistent

Metal Maritime
 20  Ole Philipsen, afdelingsformand

 21  John Ibsen, Sekretariatschef

 22  Susanne Astrid Holmblad, afdelingskasserer

 23  Hanne Hansen, kommunikationskonsulent

 24  Corlis Hansen, kasserer

 25  Christian Petersen, faglig konsulent

 26  Kirsten Østergaard Jensen, faglig konsulent

 27  Barno Jensen, bogholder

 28  Mohni Joy Bambara, kontorassistent
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Rapport fra

ORGANISATIONS-
SEKRETARIATET 
AF ANDERS LAUBJERG
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OVERBLIK

Efter kongressen i 2012 tiltrådte Anders Laubjerg som ny forbundssekretær 
i  Organisationssekretariatet. Kort tid efter tiltrådte Henrik W. Olsen som ny 
 souschef i sekretariatet.
Kongresperioden blev indledt med en ny todelt organisationsstruktur bestående 
af afdelinger og forbund. De tidligere regioner blev nedlagt, og samtidig blev der 
taget hul på en ny udvalgsstruktur bestående af fire forbundsudvalg afspejlen-
de de fire forbundssekretariater foruden et ungdomsudvalg og et seniorudvalg. 
 Organiserings- og agitationsudvalgene blev afløserne for de tidligere oplysnings-
udvalg med forstærket fokus på en stabilisering af Dansk Metals medlemsudvikling.
I kongresperioden har Organisationssekretariatet ved forskellige indsatser forsøgt 
at konkretisere forbundsmålsætningen: ”Forbundet skal være en organisatorisk 
enhed, der i fællesskab arbejder på at realisere de vedtagne mål om hvilke, der 
skal være fælles ejerskab”.
Det er sket med projektet ”Effektiv afdeling”, der i perioden blev ændret til 
 ”Effektiv Metal” suppleret med en ”MasterClass” for afdelingsformænd med fokus 
på strategisk lederskab.
Det er sket med afviklingen af to medlemskampagner med fokus på 
 medlemshvervning, netværk og overenskomstdækning suppleret med mar-
ketingsindsats for fire serviceydelser (JobService, LønTjek, KontraktTjek og 
 UddannelsesTjek).
Det er sket med afviklingen af tre afstemningskampagner i forbindelse med 
OK-afstemninger, hvor fokus har været at genskabe legitimiteten i urafstem-
ningsprincippet gennem højere stemmeprocenter.
I forbindelse med ovennævnte aktiviteter har Medlemskontakt (etableret i forrige 
kongresperiode) været inddraget som en integreret del af aktiviteterne.
I samarbejde med afdelingerne har Organisationssekretariatet i kongresperioden 
gjort gode erfaringer med dataunderstøttet ledelse, hvor der måles på effekten af 
en indsats i en form, der er dokumenterbar.
I kongresperioden har Organisationssekretariatet foruden ovenstående arbejdet  
med at genskabe et ungdomsarbejde med forankring i flere afdelinger samt 
 arbejdet med ligestilling og mangfoldighed og nye indsatsværktøjer mod for-
skelsbehandling i arbejdslivet.
Overordnet alle arbejdsopgaver har dog været et fokus på medlemsudviklingen. 
Målet har været en stabilisering af medlemsudviklingen. Resultatet er endt med 
et fald i medlemstabet af fuldt betalende medlemmer fra 5.34 pct. i 2012 til et 
tab på 2,94 pct. i 2015.  
I kongresperioden er Dansk Metal gået fra 43 afdelinger til 33 afdelinger.

Ansvarsområde
   Kongres
   Forbundslovene
   Forbundsuger
   Den organisatoriske mødeplan
   Sammenlægninger af lokalafdelinger
   Sammenlægningsaftaler og lignende med andre organisationer
   Urafstemning i forbindelse med overenskomstfornyelser
   Medlemskontakt
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   Medlemskampagner
   Organiserings- og agitationsudvalget
   Netværk til tillidsvalgte
   Temamøder/tekniske interessegrupper
   Uddannelse af nyvalgte afdelingsformænd
   Ungdomsarbejde
   Seniorarbejde
   Ligestillingspolitisk arbejde
   Messer og udstillinger
   Effektiv Metal
   Fagpolitisk holdningsarbejde
   Organisatorisk kontakt til ALKA og LO Plus
   Familietræf
   Dansk Metals webshop.

URAFSTEMNING 2013, 2014 OG 2015

Ved urafstemningen på det offentlige område i 2013 igangsatte forbundet en 
proces, der med højere afstemningsprocenter skulle bringe legitimiteten tilbage 
i urafstemningsformen. OK-kampagnen omkring urafstemningen skulle ikke 
forholde sig til selve OK-resultatet, men alene til med et højt stemmeresultat at 
give vore forhandlere det stærkeste mandat. I 2013 blev kurven knækket med en 
stemmeprocent på 40,82 pct., der fordelte sig med 38,13 pct. på KTO-området 
og 48,51 pct. på regionsområdet.

Kurven blev knækket, men en stemmeprocent på plus 50 pct. blev ikke nået. 
Det blev målet ved fornyelsen af Industriens Overenskomst i 2014. Ved OK-12 lå 
stemmeprocenten på 27,6 pct. med en mangeårig tendens til fald. 
OK-kampagnen indbefattede initiativer som: segmentering af de stemmeberetti-
gede i fire målgrupper, inddragelse af tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræ-
sentanter på virksomhederne, besøgslister på virksomheder fordelt på afdelinger, 
udpegning af ”en stor stemmedag” med alle mand af huse, udvikling af nye 

2002 2005 2008 2011 2013

FIGUR 6.1 STEMMEPROCENTER VED URAFSTEMNINGER 
PÅ KTO-OMRÅDET 2002-2013.

52,9 51,9
48,5 36,6 38,1
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digitale afstemningsformer (QR-afstemninger), phonerindsats til medlemmer på 
virksomheder med 1-4 ansatte m.m. 
Stemmeprocenten nåede 43,7 pct.

Ved urafstemningen omkring de offentlige overenskomster 2015 blev målet 
igen sat til plus 50 pct. For at nå dette mål blev den digitale afstemningsform 
nytænkt. En løsning blev udvikling, der satsede på afstemning over mobiltelefo-
nen i forbindelse med et telefonopkald suppleret med en online opdatering af 
afstemningsdata. Stemmeresultatet blev på statens område 58,3 pct. og på det 
kommunale/regionale område 60,6 pct. Samtidig blev selve stemmeresultatet 
vedtaget på sidstnævnte område med 90,2 pct. ja-stemmer. 

FORBUNDSKAMPAGNER

Autokampagnen 2014
Kampagnen havde 4 mål: Organisering af 500 nye medlemmer, valg af 75 nye 
tillidsvalgte og udpegning af 250 nye værkstedsrepræsentanter samt indgåelse af 
100 nye overenskomster.

2004 2007 2010 2012 2014

FIGUR 6.2 STEMMEPROCENTER VED URAFSTEMNINGER OM 
INDUSTRIENS OVERENSKOMSTER 2004-2014

41,6
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2002 2005 2008 2011 2013 2015

FIGUR 6.3 STEMMEPROCENTER PÅ DET KOMMUNALE/REGIONALE 
OMRÅDE 2002-2015
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60,6
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Kampagnen indeholdt en række initiativer og nye værktøjer: kampagnekon-
tingent på 99 kr. året ud, opdeling af mål i delmål for hver afdeling, ugentlige 
statusrapporter, temamøder om Autotaks, Grundkursus 1 (G1) målrettet tillids- og 
arbejdsmiljørepræsentanter inden for autobranchen, morgenbrød til virksom-
heder med 100 pct. organisering, inddragelse af tillids- og arbejdsmiljørepræsen-
tanter i en kampagnegruppe, radiospots, centraliseret optagelsesprocedure via 
Medlemskontakt m.m.
Et halvt år efter kampagnens afslutning blev fastholdelsesgraden for 200 med-
lemmer optaget på kampagnekontingent målt i forhold til en kontrolgruppe 
optaget i kampagneperioden til normalkontingent. Forskellen var overraskende 
lille: kun omkring 1 pct.

Smede- og industriteknikerkampagnen 2015
Kampagnen havde 5 mål: organisering af 500 nye medlemmer, indgåelse af 50 
nye overenskomster, valg af 100 nye tillidsvalgte, udpegning af 200 nye værk-
stedsrepræsentanter samt formidling af 100 jobs.
Kampagnen anvendte mange af de samme værktøjer som autokampagnen: Det 
lykkedes ikke at samle tilslutning til et G1-hold, og der blev heller ikke fundet et 
egnet emne for temamøder. 

Samtidig afviklede teleafdelingerne en telekampagne målrettet butikker og 
 callcentre. Resultatet blev 69 nye medlemmer.

MIDTVEJSMØDET I ODENSE

Som et nyt tiltag til at cementere Dansk Metal som én organisation blev alle 
ansatte i forbund, a-kasse, afdelinger og Metalskolen inviteret til midtvejsmøde i 
Odense den 11. september 2014. Forbundsformand Claus Jensen stod i døren og 
bød alle velkommen, Søren Malling udfordrede på en humoristisk måde forsam-
lingen, Claus Jensen gjorde status på kongresmålene 2016. 
Senere kom Anders Laubjerg kørende ind på scenen i en el-bil for at skyde 
 efterårets autokampagne i gang. En absolut fornøjelig dag, der var med til at 
ryste organisationen og dens mange forskellige ansatte tættere sammen.

TABEL 6.2 RESULTATER FRA SMEDE- OG INDUSTRITEKNIKERKAMPAGNEN 2015

Nye 
medlem-
mer

Overens-
komster

Tillids-
valgte

Værksteds-
repræsen-
tanter

Jobfor-
midlinger

Dansk Metal 436  
(87 pct.)

38  
(70 pct.)

91  
(118 pct.)

102  
(51 pct.)

84  
(84 pct.)

TABEL 6.1 RESULTATER FRA AUTOKAMPAGNEN 2014

Nye med-
lemmer

Overens-
komster Tillids valgte Værksteds-

rep.

Dansk Metal 468 (94 pct.) 20 (20 pct.) 40 (51 pct.) 261 (105 pct.)
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MEDLEMSKONTAKT

Medlemskontakt ekspanderede i efteråret 2012 til en solid enhed i Organisations-
sekretariatet. Medlemskontakt fik en tydelig opgave, givet af Hovedbestyrelsen, 
nemlig at gennemføre opkald til samtlige medlemmer i Dansk Metal, som var 
mellem 25 og 40 år gamle.
Desuden fortsatte de etablerede indsatsområder inden for fastholdelse af nye 
medlemmer, fastholdelse af nyudlærte samt indsatsen med indmeldelser gen-
nemført over telefonen.

Fastholdelseskampagner i Medlemskontakt:
Velkomstkampagnen og Tillykke med Uddannelsen
Det er fortsat Medlemskontakts første prioritet, at alle nyudlærte får et tillykke 
med svendebrevet, og at alle nye medlemmer får en personlig velkomst via tele-
fonen inden for højst 6 ugers medlemskab.
Kampagne- og indsatsresultater har været uændret gennem perioden bortset fra, 
at nyudlærte i sommeren 2015 ikke fik et tillykke-opkald. Det skyldes overgangen 
til ny it-platform.

Fastholdelse af medlemmer mellem 25 og 40 år.
Opgaven er den største enkeltstående, sammenhængende og dog afgrænsede 
indsats som Medlemskontakt har gennemført. De umiddelbare resultater var:

   18.422 medlemmer fik en samtale i 2013.
   Nye kontaktdata på over 11.000 medlemmer.
   7.000 medlemmer fik et nyt medlemskort.

Målet om at reducere afgangen til tværfaglige a-kasser med 25 pct., blev mere 
end opfyldt med en reduktion på 29 pct. i 2013.
Efterfølgende målinger på fortsat medlemskab viser en fin langtidseffekt af 
 samtalerne.

TABEL 6.3 UDVIKLING I FASTHOLDELSE OVER TID FOR NYUDLÆRTE.  
PROCENTEN ANGIVER FORTSAT MEDLEMSKAB.

1 mdr. 3 mdr. 6 mdr.

Udlært i maj 2013 98 pct. 95 pct. 84 pct.

Udlært i maj 2014 98 pct. 95 pct. 84 pct.

Udlært i maj 2015 98 pct. 79 pct. 57 pct.

TABEL 6.4 UDVIKLINGEN I FASTHOLDELSE OVER TID. PROCENTEN ANGIVER 
FORTSAT MEDLEMSKAB UD AF EN FAST OG MÅLBAR GRUPPE.

1 mdr. 12 mdr. 21. mdr. 33 mdr.

Samtale 100 pct. 85,7 pct. 75,3 pct. 61,2 pct.

Ingen samtale 100 pct. 72,2 pct. 65,0 pct. 43,8 pct.
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Indmeldelser gennemført over telefonen
Drop-outs fra hjemmesiden og bestilte opkald
Frem til sommeren 2015 har Medlemskontakt gennemført cirka 50 indmeldelser 
pr. måned over telefonen fra personer, der enten har opgivet at bruge hjemme-
siden eller har bestilt et opkald. Efter en ny indmeldelsesblanket er denne slags 
indmeldelser steget til cirka 70 pr. måned.

Målrettet indsats til ”halve lærlinge-medlemskaber” 
I 2014 og første halvår af 2015 gav en målrettet indsats målrettet lærlinge uden 
a-kasse og lærlinge uden fagforening 70 indmeldelser om måneden. I samme 
periode udførte Medlemskontakt forlængelse af gratis a-kasse for lærlinge i et 
omfang på cirka 50 om måneden. 

Bidrag til Organisationssekretariatets kampagner
Medlemskontakt bidrager lejlighedsvis med phonerpersonale til forskellige 
 afdelingers eller sekretariaters kampagner. 
Der kan nævnes Organisationssekretariatets efterårskampagner og kampagner  
for højere afstemningsdeltagelse ved overenskomstafstemningerne samt 
Arbejds markedsafdelingens tilfredshedsundersøgelser. Desuden har Medlems-
kontakt været behjælpelig i akutsituationer i Regnskabsafdelingen, a-kassen, 
Miljø- og Socialsekretariatet og Forhandlingssekretariatet.

EFFEKTIV AFDELING/EFFEKTIVT METAL/MASTERCLASS

Projekterne har i forskellige former kørt siden foråret 2012.  Projekterne er løben-
de blevet revideret og tilpasset de behov, afdelingerne og forbundshuset har haft. 
Hovedformålet har hele tiden været at få stoppet medlemstilbagegangen samt 
sætte fokus på ledelse i de lokale afdelinger.

Masterclass har entydigt arbejdet med strategisk lederskab herunder dataunder-
støttet lederskab, hvor der arbejdes med at dokumentere mål som fx under 
forbundets to hvervekampagner og OK-afstemningerne. Masterclass afholdt 
sit sidste møde i november 2015. De deltagende afdelinger er i dag ved deres 
 formænd bekendte med tankegangen i strategisk lederskab.
Effektiv afdeling/Effektivt Metal har gennem alle årene haft fokus på at frigø-
re ressourcer til løbende organiseringsindsatser, udbygning af netværk, ledel-
sesmæssige værktøjer herunder driftstavler, dataunderstøttelse ved nøgletal, 
medarbejderudvikling, personlig lederudvikling. Hovedsporene i projektet har 
gennem hele perioden været et driftsspor og et ledelsesspor. Den seneste tilfø-
jelse til projektet er tillidsrepræsentantsporet, hvor evnen til at skabe relationer 
til kollegaer og organisere dem er omdrejningspunktet. Ledelsessporet har brugt 
nedenstående ledelseskode som udgangspunkt for udviklingen af formændene.
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Projektet er ikke i mål, da det er en rejse at skabe effektive og moderne afdelin-
ger – både med fokus på driftsstyring og ledelseskompetencer. Der er dog ingen 
tvivl om, at afdelingerne i kongresperioden har rykket sig i forhold til optime-
ringen af driften og klare målepunkter samt i planlægningen og udførelsen af 
kampagner. Ledelsesmæssigt har afdelingerne rykket sig markant. Lederne har 
fået større fokus på egne ledelseskompetencer, medarbejderudvikling og trivsel 
samt strategisk tænkning og eksekvering. Udfordringen er, at sikre den fortsatte 
gode fremdrift og i større grad indtænke og eksekvere resultaterne inden for 
”én organisation” og i relation til kongresmålsætningen om en mere effektiv og 
tidssvarende opgavefordeling mellem afdelinger og forbund.

REJSEHOLD 1 + 2

Organisationssekretariatet har haft to faglige sekretærer til at køre rundt som 
Rejsehold 1 og Rejsehold 2. Rejsehold 1 besøgte alle Metalafdelinger og en lang 
række virksomheder med henblik på at få valgt/registreret flere tillidsrepræsen-
tanter og arbejdsmiljørepræsentanter på virksomhederne med 5-20 ansatte.
Rejsehold 1 kørte i over halvandet år med 44 afdelingsbesøg og 571 virksom-
hedsbesøg. Rejseholdet mødte 4.084 registrerede medlemmer, fik 66 nye med-
lemmer, fik registreret 126 nye tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Der blev 
også formidlet 12 jobsamtaler, skaffet 6 medlemmer i job, 4 nye overenskomster. 
Der blev afholdt 8 bestyrelsesmøder og 26 fyraftensmøder for tillids- og arbejds-
miljørepræsentanter.

Rejsehold 2 var rundt i 21 afdelinger med henblik på virksomhedsbesøg samt 
en mere struktureret tilgang til virksomhedsbesøg i afdelingerne. Der var særligt 
fokus på at skabe synlighed, fastholdelse og medlemshvervning ved at besøge 
medlemmer på de mindre virksomheder med 1-5 ansatte uden overenskomst i 
aldersgruppen 25-40 år.

FIGUR 6.4 LEDELSESMÆSSIG RAMME

Langsigtet/strategisk

Kortsigtet/operationel

Individ Organisation

1. Personligt lederskab
Invester i dig selv
•  Personligt lederskab
•  Tillid
•  Præferencer (Whole brain)
•  Ledelsesmission og -værdier

2. Strategien
Form fremtiden
•  Strategiframework
• Hvad er strategi?
•  Framework, planer og mål
•  Strategier der virker (mening, 

commitment og handlekraft)

2. Eksekveringen
Få tingene til at ske
•  Involvering
• Kommunikation
•  Modstand mod forandring
•  Mål- og driftsledelse

2. Medarbejderudvikling
Udvikle medarbejderne
•  Nærmeste udviklingszone
• Medarbejderudvikling (og MUS)
•  Netværk

3. En til en ledelse
Engager medarbejderne
• Leadership pipeline
• Anerkendelse og feedback
• Motivation
• Situationsbestemt ledelse
• Delegering
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Rejsehold 2 havde fokus på at sætte agitations- og hvervningsarbejdet i struk-
tur samt at fremstille handlingsplaner og årshjul for hvervning i afdelingerne. På 
besøgene ude på virksomhederne blev der skabt synlighed og bedre forhold til 
de medlemmer, der var på virksomhederne.
Igennem perioden fik Rejsehold 2 26 nye medlemmer, formidlet 23 ledige med-
lemmer i et nyt job, valgt 7 tillidsrepræsentanter, 7 arbejdsmiljørepræsentanter og 
indgået 7 tiltrædelsesaftaler.
I alle afdelinger blev der fremstillet en handlingsplan, der var med til at under-
støtte, at det opsøgende arbejde (virksomhedsbesøg) blev en fast del af det 
daglig arbejde.

METAL UNGDOM

Følgende har været ungdomskonsulent i perioden: Rune Albertsen 2013, Jonas 
Sig Larsen 2013-2015 og Fatima Hachem 2015- 2016.

Forbundets ungdomsudvalg
Forbundets ungdomsudvalg (FUU) har været igennem en udvikling, hvor man er 
gået fra 10 til 15 medlemmer, fordelt på to lærlinge og en svenderepræsentant 
pr. region. Valg af hovedbestyrelsesrepræsentant blev i 2014 desuden ændret til 
valg af formand for Metal Ungdom med plads i Dansk Metals hovedbestyrelse.
Der har årligt været afholdt 8 – 10 ordinære FUU møder, en række arbejdsweek-
ender, og i 2015 og 2016 har der været afholdt opstartsweekend for udvalget i 
januar måned.
Det internationale har i perioden haft stor fokus og FUU har deltaget i aktiviteter 
med: IndustrialALL, IndustrialALL Youth, UNI og Nordic IN.
FUU er de seneste år gået fra at arbejde med mange mindre projekter til at 
arbejde målrettet med enkelte større strategier. FUU har arbejdet med følgende 
strategier: lærlingeklubber, lærlinge i lokale uddannelsesudvalg, flere aktive ung-
domsudvalg, et bæredygtigt FUU og fastholdelse af lærlinge efter endt læretid.
FUU deltog på Folkemødet på Bornholm i 2014 og 2015.

Lokale ungdomsudvalg
Metal Ungdom har kortlagt ungdomsudvalgene i Dansk Metal. Flere afdelinger 
har i kongresperioden fået etableret et ungdomsudvalg. Der er omkring 15 lokale 
ungdomsudvalg i Dansk Metal.

Ungdomskurser
Ungdomskurser har i perioden være en prioriteret indsats, og der har været fokus 
på en fordeling mellem kurser til aktive lærlinge og lærlinge, der endnu ikke har 
været i kontakt med ungdomsarbejdet. Der har været afholdt mellem 6 og 8 kurser 
årligt under følgende temaer: Uddannelse, arbejdsmarked og personlig udvikling.

Arrangementer
Der har været afholdt en lang række landsdækkende arrangementer i Metal 
 Ungdom. Følgende arrangementer har været udbudt til alle lærlinge: Netværks-
møde hvert år i maj, Ungdomsårsmødet hvert år i november, Supercross i 
 Herning og fodboldlandskamp i Parken.
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Kampagner
Metal Ungdom har i perioden arbejdet med en række projekter, som alle har 
været forankret i FUU. Følgende projekter har været igangsat: 
   Svendegavekampagnen som tilbud til alle nyudlærte medlemmer. 
   Fokus på flere lærlinge i lokale uddannelsesudvalg med udarbejdelse af guide 

og plakat. 
   Opstart af lærlingeklubber med udarbejdelse af guide. 
   Indsamling af lærlingelønstatistik via SMS og phonerindsats.
   Lærlinge med rygrad med inspirationskatalog og t-shirts.
   Lærlingepatrulje på virksomheder – hvert år i sommerferien.

Derudover har Metal Ungdom i 2016 iværksat kampagne med fokus på flere 
praktikpladser i industrien. Kampagnen har kørt på de sociale medier.

LO Ungdom
Metal Ungdom har i perioden samarbejdet med de øvrige forbunds ungdoms-
udvalg og har deltaget i følgende aktiviteter: folketingsvalgkamp, kommunalvalg-
kamp, et årligt visionsseminar, fælles landsledelsesweekender samt træningsfor-
løb for ungdomskonsulenter.
Derudover har Metal Ungdom løbende samarbejdet med DSU og EEO.
Metals ungdomskonsulent har siddet med i LO´s ungdomsnetværk, og som no-
get nyt er der oprettet et formandsnetværk for forbundenes ungdomsformænd.
Flere lærlinge i Metal Ungdom blev udvalgt til at gennemgå et ledertræningsfor-
løb, der skal opkvalificere dem til at tage ansvar for deres medlærlinge på skoler 
og virksomheder og blive klædt på som fremtidens ledere i fagbevægelsen. Ud-
dannelsesforløbet varede fem weekender og blev udbudt i et samarbejde mellem 
FOA, 3F og HK.

Kommunikation
Metal Ungdom bruger Facebook og Dansk Metals hjemmeside som primær kom-
munikationsplatform for lærlinge. Facebook-siden er vokset i kongresperioden og 
har nu over 6.500 følgere bestående af lærlinge, ansatte i Dansk Metal, m.fl.
Derudover bruges mail og SMS til at kommunikere med lærlinge. SMS har i 
 kongresperioden vist sig at være en simpel og effektiv løsning.
Intranettet og ungdomsnyhedsbreve har været brugt til orientering og kommu-
nikation om Metal Ungdom og FUU internt i Dansk Metal.

LIGESTILLING OG MANGFOLDIGHED

I kongresperioden er der på ligestillings- og mangfoldighedsområdet blevet 
arbejdet med en lang række temaer, hvor formålet er at skabe lige muligheder 
for alle samt sikre, at diskrimination og forskelsbehandling ikke finder sted på 
arbejdspladserne.
Det har været en bred palet af aktiviteter, som har været alt fra udsendelse af 
informationer om forskellige ligestillings- og mangfoldighedsemner, afholdelse af 
medlemsmøder til kurser og konferencer for tillidsvalgte.
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Sammen med andre organisationer har vi som forbund deltaget i forskellige begi-
venheder såsom kvindernes internationale kampdag den 8. marts, ’Anti-racisme-
dagen’ den 21. marts samt ’Priden’ som en del af den årlige LGBT-begivenhed.
I forbindelse med sidstnævnte blev der sat fokus på, at uanset hvilken seksualitet 
og kønsidentitet man havde, skulle man kunne være sig selv på jobbet og trives 
på lige fod med andre.

Kønsopdeling på arbejdsmarkedet
I kongresperioden har Dansk Metal deltaget på Femina-messen i Forum i 
 København for at sætte fokus på, at metalfag også er en uddannelsesvej for kvin-
der. Standen var rigtig godt besøgt både af unge og forældre. Uddannelsesse-
kretariatet var med som bemanding på standen og holdt oplæg om uddannelse i 
Messeloungen.

Ligeløn
Der har været gennemført en undersøgelse blandt de virksomheder, der er 
omfattet af protokollatet om implementering af ligelønsloven. Afdelingerne fik 
tilsendt en liste over de virksomheder, der var omfattet sammen med et regne-
ark, der kunne videresendes til de tillidsrepræsentanter, som skulle gennemføre 
undersøgelsen på virksomhederne.
Ud over undersøgelsen har der været gennemført et forsøg i enkelte afdelinger, 
hvor der blev spurgt ind til ligeløn, når kvinder er blevet afskediget og har hen-
vendt sig i a-kassen. Arbejdet på dette område kræver fortsat stor opmærksom-
hed. Rigtig mange virksomheder ved ikke, at de er omfattet af loven, og mange 
er af den overbevisning, at der i deres virksomhed er ligeløn, hvorfor det ikke er 
relevant at gennemføre en undersøgelse.

Mænd og sundhed
Alt for mange mænd dør for tidligt af årsager, der måske kunne have været 
undgået, hvis de var kommet tidligere til lægen. Faglærte og ufaglærte mænd 
dør tidligere end mænd med højere uddannelse og 4-5 år før kvinder. Derfor 
er Dansk Metal med i forskellige sundhedsinitiativer, som blandt andet ’Mænds 
sundhedsuge’, der bliver afholdt hvert år i uge 24. Mange afdelinger er med i 
forskellige events for mænd i samarbejde med kommuner m.fl.
’Mænds mødesteder’ er en ny aktivitet, hvor Metal Bornholm, Metal Aalborg og 
Metal Nordvest Sjælland i samarbejde med Forum for Mænds Sundhed er med til 
at sikre muligheder og rammer for, at mændene kan mødes. Det primære formål 
er at skabe et trygt og venligt miljø, hvor mænd kan være sammen om menings-
fulde projekter i deres eget tempo.

I 2015 har Dansk Metal startet sundhedsprojektet ”Sundhed i Gear”, som et 
partnerskab med Falck Healthcare, Lungeforeningen, Forum for Mænds sundhed 
samt virksomhederne Jeros, Nilfisk, Niebuhr Gears og KVM. Projektets formål 
er at sætte fokus på fællesskab, trivsel og sundhed, og der er stor interesse og 
engagement fra deltagerne i projektet.
Projektet omfatter sundhedstjek, uddannelse og forskellige aktiviteter på virk-
somheden. Målet er, at der også efter projektperioden vil være fokus på sundhed 
og trivsel på virksomhederne. Erfaringer fra det tidligere sundhedsprojekt ”På 8 
cylinder”, der blev gennemført hos Automobilfirmaet Im. Stiholt A/S, er inddraget 
i projektet. Midler til projektet er bevilliget af Sundheds- og Ældreministeriet.
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Kong Gulerod
’Kong Gulerod’ er et spil, der er udviklet til unge under uddannelse. Spillet skal 
styrke deres søgning efter praktikplads og job samt give dem et indblik i, hvordan 
man begår sig på en arbejdsplads. Spillet formidler viden gennem spørgsmål og 
svarmuligheder om de uskrevne normer på arbejdspladsen og best practice i 
forhold til at søge praktikplads eller job. Spillet er udviklet i samarbejde med Cad-
people, konsulentfirmaet Bifrost, Århus Tech, DI, CO-industri, 3F-Industrigruppen 
og Dansk Metal. Projektet er finansieret af DI/CO-industris uddannelsesfond. 
Unge på arbejdspladser i 3F, Dansk Metal og hos virksomhedsledere har leveret 
best practice.

FIU-Ligestilling
Dansk Metal er fortsat sekretariat for FIU-Ligestilling, der i samarbejde med 3F 
og Serviceforbundet udvikler kurser for LO-forbundenes tillids- og arbejdsmiljø-
repræsentanter på kønsligestilling og etnisk ligestilling. Aktiviteterne inden for 
disse to områder er stort set lige store, og der deltager stort set lige mange 
kvinder og mænd på uddannelserne.
Der er stor interesse for kurserne, og hvert år har antallet af kursusdage og 
 kursusdeltagere været stigende.
Dansk Metal har især benyttet FIU-Ligestillings stressvejlederuddannelse.
Udfordringen med at sikre trivsel og arbejdsglæde samt forebygge stress er et 
stigende problem på arbejdspladserne. Det er derfor vigtigt at give de tillidsvalgte 
kompetencer til at tackle denne udvikling.

LO’S OK-KAMPAGNE

Forud for LO-kongressen 2011 var der foretaget en måling, der viste at 71 pct. 
af de danske lønmodtagere troede, at der var en lov om mindsteløn i Danmark. 
Samtidig kunne det konstateres, at LO-fagbevægelsens medlemstilslutning fort-
satte med at falde. LO-kongressen vedtog at igangsætte en oplysningskampagne 
om overenskomster i samarbejde med FTF.
OK-kampagnen blev igangsat i november 2012. Den skulle gøre det nemmere 
for LO-forbundene at organisere og fastholde de 20-40-årige LO- og FTF-løn-
modtagere. Kampagnen skulle også øge deres viden om overenskomsterne, om 
de faglige fællesskaber, og derved skabe større legitimitet bag overenskomsterne.
Der blev udarbejdet et OK-mærke, som blev den fælles ramme for alle forbund 
– en ens indgang til at tale om overenskomst på tværs af fag. I Dansk Metal er 
dette logo blevet brugt i forbindelse med sportssponsorater og konsekvent ved 
al form for kommunikation, der kunne relateres til overenskomster.

Tv/bio-projektet “Danmark set udefra” bidrog til at nå målgruppen, hvor fagbe-
vægelsen tidligere har været tilbageholdende. Projektet blev etableret i et samar-
bejde mellem Dansk Metal, FOA, HK, 3F og LO, og havde de første visninger på 
kommercielt tv samt biografen fra maj 2014.
OK-kampagnen havde som en fast del en løntjekindsats om efteråret i de større 
byer. Det inspirerede Dansk Metal til at udvikle LønTjek og KontraktTjek, som nu 
gør, at medlemmerne kan indsende deres lønseddel eller ansættelseskontrakt via 
mail til Dansk Metal og få et tjek.
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Resultater fra den fælles OK-indsats
Kendskabet til OK-indsatsen løftede sig i hele LO-målgruppen og ikke mindst i 
aldersgruppen 15-39 år. De erklærer sig nu helt enige i synspunktet om, at over-
enskomster sikrer gode løn- og arbejdsvilkår.

METALS FAGLIGE AKADEMI

Metals Faglige Akademi er blevet gennemført i henholdsvis 2013 samt 
2015/2016. Hovedformålet er at give afdelingsansatte og de tillidsvalgte en opda-
teret viden inden for et specifikt afgrænset fagligt område samt at give redskaber 
til at udføre konkrete arbejdsopgaver.  Der er afholdt 12 moduler med forskelligt 
indhold fra ”Kampagner og dataunderstøttede projekter” til ”Forskellige typer af 
ansættelsesforhold” med deltagere fra 30 forskellige afdelinger. I gennemsnit har 
der deltaget 29 kursister på hvert modul.

ORGANISERINGS- OG AGITATIONSUDVALGET

Forbundets Organiserings- og agitationsudvalg har på sine to årlige møder i 
forbundsugen haft fokus på en stabilisering af medlemsudviklingen. Som led 
heri indstiftede udvalget årets Organiseringspris til den afdeling, der er bedst til 
at fastholde medlemmer. Gennem hele kongresperioden har det været Dansk 
Metals Maritime afdeling, der har øget medlemstallet med over 25 pct. Prisen er 
dog i alle årene tildelt de afdelinger, der har gjort det næstbedst. Prisen er gået til 
Bornholm, Århus, Skjern-Ringkøbing, Hovedstaden og Tele Vest.
Udvalget har også haft fokus på det lokale udvalgsarbejde, som fungerer meget 
forskelligt. For mange udvalg har det været en rejse fra oplysningsudvalg til orga-
niseringsudvalg med systematisk og målrettet fokus på netværk, medlemskam-
pagner og information om værdien i et fagligt medlemskab.
Udvalgsmøderne er ligeledes blevet brugt til erfaringsudveksling og til inspiration 
fra eksterne oplægsholdere.

MESSER OG UDSTILLINGER

I den foregående kongresperiode har Dansk Metals strategi for messer været at 
fremme Metal som en faglig organisation på de forskellige messer og udstillinger, 
så det kunne blive klart for medlemmer og andre, at Dansk Metal sætter faglig-
heden i centrum.
Budskabet er, at vi tilbyder noget, som andre organisationer, der er uden over-
enskomst, ikke kan. Blandt andet tilbyder vi uddannelse, efteruddannelse, indsats 
for et sikkert arbejdsmiljø samt JobService. Vi understøtter samtidig medlemmer-
ne med materiale, som bliver benyttet i dagligdagen af lokalafdelingerne, som fx 
”Den Lille Hjælper”. 
Synligheden har været stor på alle messer og udstillinger, blandt andet HI-Messen, 
Transportmessen, Hest & Rytter i Herning samt Guld- og sølvmessen i Hoved-
stadsområdet.
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I Odense Congress Center deltog Dansk Metal i Ajour-messen, VVS-messen 
samt i DanFish i Aalborg, som er Nordeuropas største fiskeri- og udstyrsmesse.
I 2016 blev Motor Award, Motorsport Messe og Super Cross afviklet i Messe-
center Herning og Jyske Bank Boxen over fire dage med stor succes.
På alle messer og udstillinger hjælper de omkringliggende afdelinger med blandt 
andet indgangstjek og bemanding af standen.
Generelt er medlemmerne glade for at møde Dansk Metal på de forskellige fag-
messer og udstillinger rundt om i landet, og vi indmelder nye medlemmer hver 
eneste gang.

TEMAMØDER

Der er i kongresperioden blevet afviklet en række nye målrettede tilbud til 
 medlemmerne kaldet temamøder.
Blandt emnerne på temamøderne kan nævnes:
   Arbejde i udlandet
   Eurocode, nye regler for svejsere
   Har du styr på din pension?
   Ophavsret
   Støj og høreskader
   Trivsel og arbejdsglæde
   GPS og kontrolforanstaltning
   Efteruddannelse med IKUF.

Temamøderne tog fra start udgangspunkt i tre forhold:
a)   Målgruppen, dvs. segmentering i alder, geografi og uddannelse/ branche.
b)   Antal møder, tid og sted for mødeafholdelse.
c)   Opfølgende tilfredshedsundersøgelser.

Fællesmails blev herefter udsendt ca. 1 måned før mødeafholdelse. Interesserede 
kunne så tilmelde sig det ønskede temamøde inden for regionen via et link i den 
udsendte mail.
Da Organisationssekretariatet udsendte de første temamøder, havde Dansk Metal 
kommunikationstilladelse til udsendelse af mail og sms til ca. 65.000 medlemmer.
Organisationssekretariatet har løbende foretaget effektmålinger på temamøderne.

 
TEKNISKE INTERESSEGRUPPER

Målet var at understøtte medlemmernes interesse for deres fag. Det skulle ske 
gennem en gruppe af frivillige, der blev gjort ansvarlige for at afvikle en aktivitet 
med fokus på fag og teknik. Aktiviteten kunne typisk være et virksomhedsbesøg. 
Målet var at skabe et forum, som knyttede medlemmernes identitet tættere til 
deres fagforening og deres fag.
I 2013 indgik seks tillidsrepræsentanter i en opstartsgruppe, der hver skulle afvikle 
et aftalt antal tekniske interessegruppemøder. I forbindelse med overgangen til 
2015 blev personerne bagved tekniske interessegrupper forespurgt, om de øn-
skede at fortsætte i gruppen. Det var der kun få ud af 19 personer, som ønske-
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de, hvorfor det blev besluttet at sammenlægge tekniske interessegrupper med 
temamøderne.
Evalueringerne fra de gennemførte tekniske interessegrupper har været positiv. 
Aktiviteterne viste, at der findes en interesse, omend deltagerne typisk var over 
40 år. Den manglende evne til at tiltrække yngre medlemmer til denne aktivitets-
form kan måske skyldes tidspunktet, som kan kollidere med børnefamiliers hver-
dag, sport og andre fritidsaktiviteter. Det har også været et problem at tiltrække 
frivillige til dette initiativ. 

SERVICEYDELSER – LØNTJEK

LønTjek er en serviceydelse, som Dansk Metal tilbyder. Siden 1. november 2013 
har der eksisteret en mailpostkasse ved navn LønTjek.
Dansk Metal får henvendelser fra medlemmer, som ønsker et LønTjek. Medlem-
merne sender en kopi af deres lønseddel til postkassen i Organisationssekre-
tariatet, lønsedlen sendes videre til den relevante afdeling, som derefter tjekker 
lønsedlen og kontakter medlemmet.
Lontjek@danskmetal.dk modtager ca. 30 henvendelser om måneden. 

FAMILIETRÆF

Som noget nyt blev der i 2014 afviklet Dyrenes Dag i fem forskellige zoologiske  
haver og dyreparker rundt om i landet. Her indgik forbundet aftaler med de 
 respektive zoologiske haver og dyreparker i samarbejde med afdelingerne, såle-
des at Metal-familierne kunne komme og opleve dyrenes verden. Samtidig kunne 
de modtage en gave til børnene i form af en rygsæk indeholdende solbriller og 
malebog.

BOA

Baltisk Organiserings Akademi, i daglig tale kaldet BOA, opstod på baggrund 
af finanskrisen i 2008. Det gav anledning til, at en gruppe nordiske kollegaer 
med Nordic IN som tovholder i 2010 og med stor inspiration fra den engelske 
og amerikanske organizermodel foreslog en ny ramme for samarbejde mellem 
nordiske og baltiske fagforeninger. Ideen var at introducere ”den organiserende 
fagforening” i Estland, Letland og Litauen.
BOA blev lanceret operativt i Estland i april 2012, hvor seks estiske fagforeninger 
begyndte arbejdet. Derefter fulgte Litauen efter i 2013 med fire fagforeninger.
Letland vil fra foråret 2016 slutte sig til BOA-programmet med to fag foreninger.
Der er 33 interessenter, som i perioden har støttet BOA og som bruger dennes 
ressourcer i form af personale, tid, kompetence og penge til den fælles indsats. 
Som et led i strategien har Dansk Metal indgået i det litauiske supportteam koor-
dineret gennem CO-industri.
Indsatsen i BOA har medvirket til at inspirere samarbejdspartnere i UNI Global og 
FES (Friedrich Ebert Stiftung) til kommende projekter inden for finanssektoren og 
i Centraløst- og Sydøsteuropa.
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BOA er et åbent program for baltiske fagforeninger, der er villige til at forpligte 
sig til at opbygge, styrke og udvikle deres organisationer for at lære sammen og 
udvikle midler til at organisere med succes. De foreløbige resultater omfatter 
omkring 40 nye organiserede arbejdspladser, tæt på 200 uddannede fagfor-
eningsledere, 10 nye overenskomster og 2.300 nye medlemmer.
Det overordnede mål for BOA skal medvirke til at udvikle de faglige strukturer og 
skabe organisering i en større skala, der på sigt vil gøre BOA selvbærende, såle-
des at de baltiske fagforeninger med egne midler kan overtage driften af BOA.
BOA-programmet har haft størst succes i Estland. Årsagerne til dette kan være 
mange, og er vanskelige at analysere, men vi kan nu se, at organiseringen i  
Estland er ved at blive selvbærende. Det beviser, at den organiserende metode  
virker i Baltikum. Af samme grund har vi nu en række fagforeninger, der er 
 begyndt at kanalisere en større andel af deres medlemsbidrag til organiserings- 
og rekrutteringsaktiviteter.
En af udfordringerne for BOA er, at det meget er et nordisk program og i mindre 
grad et baltisk program. For at blive selvbærende skal programmet flytte ind i 
Baltikum, og som en løsning på dette, vil der i 2016 blive arbejdet på at sætte en 
BOA-pakke sammen, så det er klart, hvad det kræver at være partner i BOA. 

SENIORARBEJDE

På baggrund af kongressens beslutninger, har seniorarbejdet ændret sig væsentligt.
Den ændrede struktur har ikke medført store ændringer på antallet af seniorklub-
ber og deres aktiviteter, men deres arbejde i regionerne er blevet nedprioriteret i 
kongresperioden.

I Dansk Metal er der 73 seniorklubber
   Medlemmer pr. 31 januar 2016 er ....... 29.638 
   Heraf ikke betalende: .............................. 19.461
    Betalende pr. ½ år, 210 kr.  ......................7.689
   Efterlønsmodtagere ...................................2.488

Seniorudvalget har medvirket ved forskellige arrangementer i samarbejde med 
afdelinger, Organisationssekretariatet og Metalskolen.
   Efterlønsdage for nye efterlønnere – afviklet hvert år i forskellige forbunds-

afdelinger.
   Inspirationsdage for seniormedlemmer – afviklet på Metalskolen.

Seniorudvalgets formand og konsulent har deltaget i en del seniorklubmøder, i 
afdelinger og på regionsniveau.

Faglige seniorer
På Faglige Seniorers kongres blev det vedtaget at ændre på udvalgsstrukturen. 
Man er gået fra at arbejde i vedtægtsbestemte udvalg med fast repræsentation til 
at arbejde i følgende projektgrupper: Landspolitisk projektgruppe, Kommunalpo-
litisk projektgruppe samt Medier og medlemssynlighed.
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Det har efterfølgende vist sig, at det var den rigtige beslutning. Arbejdet i Faglige 
Seniorer fungerer bedre, og der er kommet fokus på de borgernære aktiviteter, 
som er relevante for seniorerne.
Arbejdet i forhold til at støtte ældrerådet/seniorrådet med kurser og møder 
m.m. fylder meget. Indsatsen i kommunerne har medvirket til, at der er oprettet 
tværfaglige kommunale udvalg i mange kommuner. Dette har en sammenhæng 
i forhold til antallet af klubber, idet forbundsafdelingerne dækker større geografi-
ske områder.
Faglige Seniorer afholder kongres i oktober 2016.
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Organisationssekretariatet
 1  Anders Laubjerg, forbundssekretær

 2  Henrik William Olsen, sekretær/souschef

 3 John Jeppesen, sekretær

 4 Carl Kain Mahler, sekretær 

 5 Anne-Lise Nyegaard, sekretær

 6  Simon Palm, sekretær

 7 Allan Givskov, konsulent

 8 Majken Baarstrøm Kidmose, konsulent

 9  Pia Haandbæk, konsulent

 10  Aase Hupfeldt Nielsen, konsulent

 11 Jonas Sig Larsen, konsulent 

 12 Fatima Hachem, ungdomskonsulent

 13 Mogens Steen Pedersen, konsulent

 14 Birgit Larsen, konsulent

 15 Kristine Esrom Raunkjær, konsulent

 16 Anette Larsen, kontorassistent

 17 Sarah Louise Pedersen, kontorassistent

18 Martin Frederiksen, phoner

 19 Jeff Yahin Jørgensen, phoner

20 Xenia Nadine Hassing Prytz Fasting, phoner

 21 Cecilie Skree-Jacobsen, phoner

 22 Rebecca Jagd Madum, phoner

 23 Franciska Flugt, phoner

 24 Oliver Salmonsen, phoner

25 Ida Paetau, phoner
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Rapport fra

MILJØ- OG  
SOCIALSEKRETARIATET
AF STEFFEN HANSEN



158   DANSK METAL KONGRES 2016    SKRIFTLIG BERETNING

OVERBLIK

I 2012 besluttede Dansk Metals kongres en handlingsplan for arbejdsmiljøet for 
den næste kongresperiode. Handlingsplanen fastsatte mål og indsatsområder 
for forbundet og for afdelingerne. Undervejs i kongresperioden var der især et af 
målene, som udkrystalliserede sig for forbundet: Vi skulle skaffe flere tillids- og 
arbejdsmiljørepræsentanter.  På de følgende sider beskriver vi kort de aktiviteter, 
som Miljø- og Socialsekretariatet har gennemført for at leve op til kongressens 
handlingsplan.

Mål for arbejdsmiljøet
Dansk Metals handlingsplan for arbejdsmiljøet 2012 - 2016 fastslog, at forbundet 
og afdelingerne skulle arbejde for et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø 
og for at udnytte mulighederne for at indgå overenskomstmæssige aftaler om 
arbejdsmiljø, som sikrer medlemmerne bedre resultater, end der kan opnås 
gennem arbejdsmiljølovens minimumskrav. I kongresperioden skulle vi blandt 
andet prioritere indsatsen for færre arbejdsulykker, bedre ergonomiske arbejds-
miljøforhold og forebyggelse af dårligt psykisk arbejdsmiljø samt styrke indsatsen 
over for de virksomheder, som gennem social dumpning bidrager til at sænke 
arbejdsmiljøstandarden.

VIRKSOMHEDERNES ARBEJDSMILJØARBEJDE

Miljø- og Socialsekretariatets indsats i forhold til virksomhedernes arbejdsmiljø-
arbejde indebærer et kontinuerligt arbejde for, igennem partssamarbejdet, 
arbejdstilsynet og de politiske partier, at genindføre reglen om, at valggrundlaget 
for arbejdsmiljørepræsentanter skal ned på fem ansatte.

Arbejdsmiljøorganisationen
Sekretariatet har i kongresperioden deltaget aktivt i evalueringen af regelsættet 
om organisering af arbejdsmiljøorganisationen fra 2010. Evalueringen har vist, at 
regelsættet fungerer godt, men at der også er visse mangler. Særligt er det langt 
fra alle medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen (AMO), der får tilbudt og tager 
imod tilbuddet om sup plerende uddannelse.
Derfor er der pr. 1. januar 2016 indført nye regler, der skal styrke sup plerende 
arbejdsmiljøuddannelse til medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen.
Miljø- og Socialsekretariatet har udgivet et nummer af Sikkert Nyt og en vejled-
ning i regi af I-BAR, som giver gode råd om, hvordan den årlige arbejdsmiljød-
røftelse skal gennemføres. Reglerne og de gode råd er blevet præsenteret for 
medlemmerne og deres arbejdsgivere på en lang række fyraftensmøder.

Avidenz
For at styrke virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde deltager Miljø- og Social-
sekretariatet i bestyrelsesarbejdet ved arbejdsmiljørådgiverne Avidenz, som drives 
sammen med arbejdsgiverforeningen Arbejdsgiverne (tidligere DS Håndværk & 
Industri). Miljø- og Socialsekretariatet har to poster: næstformand og bestyrelses-
medlem. Miljø- og Socialsekretariatet anbefaler de virksomheder, som sekretari-
atet hjælper med at få løst deres arbejdsmiljøproblemer, at bruge Avidenz, når de 
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har brug for en længerevarende indsats. Miljø- og Socialsekretariatet anbefaler 
Avidenz i Sikkert Nyt og i Metal Magasinet for at vise, hvordan konkrete proble-
mer kan løses. Miljø- og Socialsekretariatet har opfordret alle Metalafdelingerne 
til at tegne abonnement hos Avidenz, så de både kan få hjælp til deres eget 
arbejdsmiljø og for at kunne trække på rådgiverne i forbindelse med almindelig 
medlemsservice.

Arbejdspladsvurderinger
En APV (ArbejdsPladsVurdering) er virksomhedens værktøj til at tage temperatu-
ren på arbejdsmiljøet i virksomheden. Sekretariatet har deltaget i arbejdet med at 
udvikle en ny APV-guide for virksomhederne i industrien. Miljø- og Socialsekre-
tariatet præsenterede guiden på en workshop i forbindelse med I-BAR’s første 
arbejdsmiljøtopmøde for ledere og medarbejdere i Odense Congress Center i 
2014. Miljø- og Socialsekretariatet vejleder jævnligt arbejdsmiljørepræsentanter 
i, hvordan de kan bruge virksomhedens APV til at få fastlagt en egentlig plan for, 
hvordan virksomhedens arbejdsmiljøproblemer skal løses.

Arbejdsmiljøledelse
Miljø- og Socialsekretariatet deltager i udviklingen af en ny ISO-standard for 
 arbejdsmiljøledelse: ISO 45001.  Det forventes, at vejledningen er klar med 
udgangen af 2016, og at de virksomheder, som allerede er certificeret efter 
ISO-standarderne for kvalitetsledelse eller miljøledelse, vil udvide med den nye 
standard, eftersom de tre standarder er udviklet over samme skelet. Virksomhe-
derne bliver først og fremmest certificeret, fordi deres større kunder stiller krav 
om, at de kan dokumentere, at de har styr på sikkerheden, og arbejdsmiljøcertifi-
katet er en af de foretrukne måder.

LEAN m.m.
Miljø- og Socialsekretariatet deltog allerede i 2004 i udviklingen af redskaber, 
som hjælper små virksomheder med at minimere spild, forbedre kvaliteten og 
øge produktiviteten samtidig med, at arbejdsmiljøet forbedres. Det drejer sig om 
vejledninger og kurser om PKA (Produktivitet, Kvalitet og Arbejdsmiljø - som er 
LEAN på gulvniveau), 5S (et redskab til systematisk oprydning og orden) og se-
nest indførelse af tavlemøder. I kongresperioden har Miljø- og Socialsekretariatet 
forsat indsatsen via fyraftensmøder, kurser for mindre virksomheder, seminarer 
og udgivelse af en vejledning om tavlemøder i regi af I-BAR. Undervejs er det 
i samarbejde med DI lykkedes at få I-BAR til at dreje sin arbejdsmiljøstrategi i 
retning af aktiviteter, som kobler indsatsen for bedre arbejdsmiljø sammen med 
indsatsen for bedre kvalitet og produktivitet og dermed for bedre resultater på 
virksomhedernes bundlinje.

MEDLEMSSERVICE – HJÆLP TIL ARBEJDSMILJØET

Miljø- og Socialsekretariatet hjælper dagligt arbejdsmiljørepræsentanter og 
tillidsrepræsentanter med råd og vejledning om løsninger på og regler om deres 
arbejdsmiljøproblemer. Henvendelser kommer både gennem Metalafdelingerne 
og direkte fra repræsentanterne. Det hænder også jævnligt, at virksomhedernes 
ledelse henvender sig med konkrete spørgsmål. Dem svarer sekretariatet selvføl-
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gelig også på. En del af sagerne er blevet løst i samarbejde med virksomheder-
nes ledelser gennem besøg på arbejdspladsen. Under alle omstændigheder løser 
sekretariatet sagerne i samarbejde med afdelingerne, uanset hvordan henven-
delsen er modtaget.
Miljø- og Socialsekretariatet gennemfører mange medlemsmøder om arbejds-
miljø i løbet af året. Det foregår enten i samarbejde med Metalafdelingerne, som 
temamøder i forbundets regi og i samarbejde med de forskellige arbejdsgiver-
foreninger. Først og fremmest DI, Arbejdsgiverne og Maskinhandlerforeningen. 
Blandt de emner, som medlemmerne og deres arbejdsgivere især har efterlyst, 
kan nævnes psykisk arbejdsmiljø, hviletid og fridøgn, GPS og overvågning, syste-
matisk arbejdsmiljøarbejde (fx PKA, 5S og tavlemøder) og social dumping.

Overenskomsternes muligheder for at behandle uenigheder om arbejdsmiljø 
er især blevet brugt til sager om nedlæggelse af hvervet som arbejdsmiljøre-
præsentant samt om hviletid og fridøgn. Som regel afklares sagerne allerede 
under  organisationsmødet eller ved den lokale mægling. Men enkelte sager om 
nedlæggelse af tillidshverv fortsætter til faglig voldgift eller i Arbejdsretten og 
varetages efterfølgende af forhandlingssekretariatet eller af CO-industri.

Afdelingernes arbejdsmiljøansvarlige er blevet undervist i, hvordan de kan sam-
arbejde med Arbejdstilsynet i konkrete sager. Det er foregået på Metals Faglige 
Akademi og under en af forbundsugerne. Afdelingerne kan nu finde en oversku-
elig gennemgang af mulighederne på Metals intranet. Derudover har Miljø- og 
Socialsekretariatet samarbejdet med Arbejdstilsynet i konkrete sager, som har lidt 
mere principiel karakter, fx elevatorer, asbest og social dumping.
Miljø- og Socialsekretariatet har flere gange præsenteret afdelingerne og med-
lemmerne for mulighederne for at bruge det fagretlige system til at løse uenig-
heder om arbejdsmiljø på den enkelte virksomhed. Det er både sket på fyraftens-
møder i de enkelte Metalafdelinger og i forbindelse med forbundsugerne samt i 
undervisningen på Metalskolen. Miljø- og Socialsekretariatet har i den forbindelse 
udleveret Metals pjece “Arbejdsmiljø en faglig sag”, som gennemgår mulighederne.
Miljø- og Socialsekretariatet har især brugt Metals Faglige Akademi og forbunds-
ugerne til at uddanne afdelingernes valgte og ansatte i arbejdsmiljø. I 2016 har 
Miljø- og Socialsekretariatet gennemført to faglige akademier; et om arbejdsska-
der og et om arbejdsmiljø. Det skulle gerne bidrage til, at de valgte og ansatte 
i afdelingerne bliver bedre rustet til opgaverne, uanset om de arbejder med 
arbejdsmiljøsager eller arbejdsskadesager.

Stadig flere Metalafdelinger får oprettet lokale netværk for arbejdsmiljø- og 
tillidsrepræsentanter, og en del af dem er blevet selvkørende, så de kun trækker 
på Miljø- og Socialsekretariatet, når de fx vil have et kort oplæg eller mangler 
en ekstern oplægsholder. Det er afgørende, at der er en ansat eller valgt i den 
enkelte afdeling, som vil være tovholder på netværket.

PSYKISK ARBEJDSMILJØ

Miljø- og Socialsekretariatet har deltaget i et udviklingsprojekt om, hvordan 
virksomhedernes arbejdsmiljø- og samarbejdsorganisationer kan samarbejde om 
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at skabe bedre psykisk arbejdsmiljø. Samtidigt indgik LO og DA en aftale om en 
fælles indsats for bedre psykisk arbejdsmiljø. Efterfølgende kritiserede Rigsrevisi-
onen beskæftigelsesministeren for ikke at have evalueret de begrænsninger, som 
hovedorganisationerne og Folketinget pålagde Arbejdstilsynet i deres kontrol 
med virksomhedernes psykiske arbejdsmiljø tilbage i 1995 i forbindelse med det 
såkaldte Metodeudvalg. Rigsrevisionens kritik medførte, at hovedorganisationerne 
blev sat til at evaluere Metodeudvalgets begrænsninger af Arbejdstilsynet. Det 
arbejde har Miljø- og Socialsekretariatet også deltaget i. Dansk Metal har arbejdet 
for at Arbejdstilsynet først og fremmest får mulighed for at føre samtaler med 
de ansatte om det psykiske arbejdsmiljø uden overvågning fra virksomhedernes 
ledelse, og at Arbejdstilsynet får mulighed for at gribe ind over for krænkende 
handlinger. Miljø- og Socialsekretariatet har deltaget i et samarbejde med Ar-
bejdstilsynet om forandringer og forandringsprocesser, hvilket mundede ud i 22 
anbefalinger til virksomheder om forbedring af det psykiske arbejdsmiljø 
Miljø- og Socialsekretariatet har deltaget i udarbejdelsen af flere vejledninger, 
som viser virksomhederne, hvordan de selv kan forbedre deres psykiske arbejds-
miljø. Vejledningerne er udgivet gennem I-BAR eller Arbejdsmiljørådet. Den 
seneste vejledning handler om, hvordan virksomhederne kan forbedre deres 
sociale kapital. Den er udarbejdet i samarbejde med DI og Det Nationale Forsk-
ningscenter for Arbejdsmiljø.
Miljø- og Socialsekretariatet har udgivet flere numre af Sikkert Nyt, som handler om 
forbedring af virksomhedernes psykiske arbejdsmiljø, og sekretariatet har deltaget i 
en lang række informationsmøder for medlemmerne og deres ledere med oplæg 
om psykisk arbejdsmiljø, ligesom Miljø- og Socialsekretariatet deltager på FIU-lige-
stillings uddannelse af stressvejledere med oplæg om regler og aftaler om psykisk 
arbejdsmiljø.

LÆRLINGE, UNGE OG SKOLERNE

Miljø- og Socialsekretariatet har hvert år holdt oplæg på faglærernes svejsekon-
ference, hvor vi præsenterer den seneste viden og de nyeste vejledninger, som 
faglærerne kan bruge i undervisningen af lærlingene. Det drejer sig især om de 
vejledninger, vi udarbejder sammen med DI gennem Industriens Branchearbejds-
miljøråd.
I kongresperioden har Arbejdstilsynet ført tilsyn med de fleste erhvervsskoler og 
givet påbud om de forhold, som ikke var i orden på værkstederne.
I forbindelse med EU’s årlige arbejdsmiljøuger har Miljø- og Socialsekretariatet 
besøgt en håndfuld erhvervsskoler for at fortælle om lærlinges arbejdsmiljø. 
Arrangementerne er gennemført i samarbejde med LO og DI.
Miljø- og Socialsekretariatet har udarbejdet vejledninger og informationer om 
lærlinges arbejdsmiljø, som Metal Ungdom har brugt i deres indsatser.
Miljø- og Socialsekretariatet deltager i to forskningsprojekter om lærlinges 
 arbejdsmiljø på Det Nationale Forskningscenter om Arbejdsmiljø, som især hand-
ler om forebyggelse af ulykker blandt lærlinge.
Miljø- og Socialsekretariatet har deltaget i Metal Bornholms arrangement om 
lærlinges arbejdsmiljø i forbindelse med Folkemødet på Bornholm.
Derudover har der været en håndfuld henvendelser fra lærlinge, som har ønsket 
hjælp til at få løst arbejdsmiljøproblemer på deres lærepladser, herunder også i 
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forbindelse med arbejdsskader, og fra lærlinge som har søgt hjælp i forbindelse 
med deres skoleopgaver om arbejdsmiljø.
Det er svært at vurdere, hvor meget faglærerne bruger af det materiale, de bliver 
præsenteret for af Miljø- og Socialsekretariatet, i deres undervisning. Eftersom 
lærlingene er sandhedsvidner for, hvad der er brug for på skolerne, ligger det lige 
for, at Miljø- og Socialsekretariatet styrker samarbejdet med Metal Ungdom og 
med Center for Undervisningsmiljø.
Arbejdstilsynets tilsyn med erhvervsskolerne har efter alt at dømme sat arbejds-
miljø og sikkerhed på dagsordenen i skolernes daglige drift. Derfor er der behov 
for at Miljø- og Socialsekretariatet skaber et tættere samarbejde med Arbejds-
tilsynet om denne indsats.

ARBEJDSTILSYNET

Miljø- og Socialsekretariatet deltog i forhandlingerne om den nationale hand-
lingsplan for bedre arbejdsmiljø frem til 2020. Det lykkedes blandt andet sekre-
tariatet i højere grad at få målrettet Arbejdstilsynets risikobaserede tilsyn mod 
de virksomheder, som har det dårligste arbejdsmiljø i stedet for ved tilfældig 
udtrækning. HK og FOA havde oprindeligt fastholdt, at Arbejdstilsynet skulle be-
søge alle virksomheder, og i den gamle model udgjorde de tilfældige udtræk 45 
pct. af besøgene. Den andel er nu sænket til 20 pct. Dansk Metal så gerne, at de 
tilfældige udtræk helt ophørte.
Desværre skar Venstre-regeringen 20 pct. af Arbejdstilsynets ressourcer ved 
finansloven for 2016 med opbakning fra Dansk Folkeparti og de andre borgerlige 
partier. Det betød, at de hidtidige særlige og yderst effektive brancheindsatser, 
som kørte ved siden af det risikobaserede tilsyn, blev fjernet. Miljø- og Socialse-
kretariatet forsøgte ihærdigt at få fjernet besparelsen gennem dialog med Dansk 
Folkeparti, som lagde stemmer til Finansloven. Men selvom der var forståelse 
for problemerne hos partiets repræsentanter på beskæftigelsesområdet, kunne 
det ikke lykkes at få deres repræsentanter i finanslovsforhandlingerne til at tage 
kravet med til forhandlingsbordet med finansminister Claus Hjort-Frederiksen.
Det lykkedes Miljø- og Socialsekretariatet i samarbejde med DI at få Arbejdstilsynet 
til at ændre deres tilsyn med autoforhandlere, så de får tilsyn på lige fod med an-
dre autoværksteder. Autoforhandlerne er registreret som butikker i CVR-registret, 
selvom de alle har et værksted. Det betød, at autoforhandlerne ikke blev besøgt, 
når Arbejdstilsynet gennemførte særlige indsatser i autobranchen. Det var Metal 
Odense som gjorde Miljø- og Socialsekretariatet opmærksom på problemet.
Bøderne for overtrædelse af arbejdsmiljøloven er blevet hævet betydeligt i 2015. 
Det skete som led i den aftale, der blev indgået mellem arbejdsmarkedets parter 
og et bredt flertal i Folketinget om et bedre arbejdsmiljø. Aftalen skulle skærpe 
handlingsplanen for godt arbejdsmiljø frem til 2020. Når der fx er tale om særligt 
skærpede omstændigheder for helt store virksomheder, er niveauet hævet fra 
10.000 kr. til 40.000 kr.

SOCIAL DUMPING

Miljø- og Socialsekretariatet har deltaget aktivt i arbejdet med at sikre tilstrække-
lige midler til Arbejdstilsynets fortsatte indsats mod social dumping og i arbejdet 
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med at fastlægge deres indsatser, så de bidrager mest til godt arbejdsmiljø. Det 
er især sket i forbindelse med de politiske forhandlinger og forhandlingerne med 
arbejdsgiverforeningerne om indsatsen mod social dumping, og er foregået i 
samarbejde med LO, Arbejdstilsynets tilsynsførende og politikere i Folketinget.
Miljø- og Socialsekretariatet har efter invitation fra Københavns Kommune 
bidraget med forslag til indretningen af kommunens kontrolfunktion mod social 
dumping i forbindelse med kommunens udbud og kontrakter.
Udover social dumping i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde drejer det 
sig især om transportbranchen. Miljø- og Socialsekretariatet har gennemført 
en informationsindsats i samarbejde med flere Metalafdelinger på Sjælland om, 
hvordan automekanikerne skal forholde sig over for udenlandske lastbiler, som 
slippes løs på landevejene på trods af fx mangelfulde bremser.
Der er stadig store udfordringer med at bekæmpe social dumping. Dels skal der 
fortsat arbejdes på at sikre de nødvendige midler til Arbejdstilsynet, og dels er der 
behov for assistance om arbejdsmiljø og sikkerhed til de Metalafdelinger, som 
støder ind i social dumping på konkrete virksomheder.

ØKONOMISKE INCITAMENTER OG ARBEJDSMILJØ-
CERTIFICERING

Miljø- og Socialsekretariatet har forsat indsatsen for, at belønningsordningen på 
arbejdsmiljøområdet bliver indført. På trods af enighed mellem hovedorganisati-
onerne om en konkret model, værger skiftende skatteministre og finansministre 
sig mod at indføre ordningen. Ordningen vil betyde, at en del af de opkrævede 
afgifter på arbejdsmiljøområdet skal betales tilbage til de virksomheder, som kan 
dokumentere, at de har styr på arbejdsmiljøet, og de penge har ministrene ikke 
villet slippe.
Enkelte forsikringsselskaber er begyndt at eksperimentere med lavere præmier på 
arbejdsulykkesområdet til de virksomheder, som viser, at de har styr på arbejds-
miljøet, og som har færre arbejdsulykker. Miljø- og Socialsekretariatet samarbej-
der med LO om at få flere forsikringsselskaber til at indføre sådanne incitaments-
ordninger for et bedre arbejdsmiljø.
Det lykkedes Miljø- og Socialsekretariatet i samarbejde med LO at få gennemført 
en undersøgelse af, hvorledes kommuner og regioner inddrager kravet om et 
sikkert og sundt arbejdsmiljø i forbindelse med udbud af bygge- og anlægsop-
gaver og serviceopgaver. Rapporten viser, at der stadig er lang vej endnu, før det 
offentlige bruger dette redskab til at bidrage til et bedre arbejdsmiljø. Miljø- og 
Socialsekretariatet fortsætter indsatsen via arbejdsgruppen i LO.
Stadig flere større, private virksomheder – danske såvel som udenlandske – er 
begyndt at stille krav til deres underleverandører om, at de skal kunne dokumen-
tere, at de har styr på arbejdsmiljøet. Miljø- og Socialsekretariatet bruger enhver 
lejlighed i samarbejde med disse typer større virksomheder til at understøtte og 
foreslå den type af krav. Tilsvarende sker det stadig oftere, at sekretariatet møder 
mindre virksomheder, som bliver mødt af den type krav fra deres største kunder, 
og det er tydeligt, at det virker.
Miljø- og Socialsekretariatet har i forbindelse med finanslovsforhandlingerne i 
2016 foreslået Folketingets partier, at de genindfører kommunernes mulighed for 
at gøre regres i forhold til kommunernes udbetaling af sygedagpenge til virksom-
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heder, som har pådraget sig ansvar i forbindelse med arbejdsskadesager – dog 
uden held.
Miljø- og Socialsekretariatet fik gennemført et forslag om, at regeringen i sam-
arbejde med arbejdsmarkedets parter undersøger, om certificeringsorganerne 
er gode nok til at holde styr på de arbejdsmiljøcertificerende virksomheders 
arbejdsmiljø. Det blev en del af handlingsplanen for et godt arbejdsmiljø 2020. 
Formålet er, at få strammet kravene til certificeringsorganernes certificering og 
auditering af virksomhederne.
Det er stadig ikke lykkes at få indført økonomiske incitamenter i den nationale 
arbejdsmiljøindsats. Der skal arbejdes på et politisk flertal i Folketinget, før det 
lykkes. I mellemtiden har de store virksomheder taget teten på dette område, 
og forsikringsselskaberne følger nølende trop. Det er her, vi får mest ud af vores 
anstrengelser, og fortsat fremgang på dette område kan måske bruges til at 
vende den politiske stemning og skabe større forståelse blandt embedsværket i 
ministerierne.
Vi er godt i gang med at indfri målet om bedre kontrol med de virksomheder, som 
har arbejdsmiljøcertifikat. Det skal fortsættes i den kommende kongresperiode.

PARTSSAMARBEJDET

Miljø- og Socialsekretariatets samarbejde med arbejdsgiverforeningerne om 
bedre arbejdsmiljø – det såkaldte partssamarbejde – omfatter DI, Arbejdsgiverne, 
Maskinhandlerne og Offshore. Derudover støtter Miljø- og Socialsekretariatet 
den fælles arbejdsmiljøindsats i Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg. I DI 
har Miljø- og Socialsekretariatet desuden partssamarbejde med deres branche-
foreninger inden for metal- og maskinindustrien, autobranchen og it-branchen.
Det skal forsøges at opbygge et partssamarbejde med KL, regionerne og staten, 
og det skal undersøges, om der er behov for at styrke det samarbejde, som alle-
rede findes med Rederiforeningen via Metal Maritime.
Miljø- og Socialsekretariatet har deltaget i gennemførelsen af følgende regionale 
informationsmøder for medlemmer og deres ledere i løbet af kongresperioden:

  2013-2016   Roadshow I-bar ”Styr på arbejdsmiljøet”  40 møder   
  2013-          Ledelse og arbejdsmiljø med DI   6 møder 
  2013-2016   Roadshow Maskinhandlerforeningen   6 møder 
  2013-2016   Efteruddannelsesdage for AMR lokal Metal afd. 20 møder
  2013-2016   Arbejdsgiverne, efteruddannelsesdage for AMR. 8 møder  

Dansk Metal forsøgte at få indført en passus i overenskomsten med arbejdsgiver-
foreningen Arbejdsgiverne, som skulle sikre arbejdsmiljørepræsentanterne sam-
me kontorhold som overenskomsten giver tillidsrepræsentanterne. Det lykkedes 
dog ikke. Derimod har Miljø- og Socialsekretariatet hjulpet tillidsrepræsentanter 
og afdelinger i en række konkrete forhandlinger om lokalaftaler og tiltrædel-
sesaftaler. Det har især drejet sig om aftaler om rådighedsvagter og om GPS på 
servicebilerne.
Tilskuddet til parternes fælles arbejdsmiljøindsats fra forsikringsselskaberne er nu 
nede på et latterligt lille beløb på omkring 10 mio. kr. plus et ekstraordinært til-
skud fra staten på 10 mio. kr. Tilskuddet var oprindeligt mellem 80 og 90 mio. kr. 
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årligt. I første omgang i 2011 snuppede VK-regeringen 50 mio. kr. årligt i forbin-
delses med den såkaldte Genoprettelsesplan, og derefter medførte den elendige 
sagsbehandling i Arbejdsskadestyrelsen, at der kun udbetales meget få arbejds-
skadeerstatninger, og det smitter direkte af på tilskuddet til parternes indsats, 
fordi den udgør en procentdel af udbetalingerne af erstatningerne. Oprindeligt 2 
pct., men Finansministeriet fradrager nu ca. halvdelen af beløbet.
Hverken den efterfølgende SR-regering eller den nuværende Venstre-regering 
har villet imødekomme overenskomstparternes fælles ønske om, at Finansmini-
steriet skulle aflevere forsikringsselskabernes tilskud til parternes fælles arbejds-
miljøindsats. Pengene ryger nu direkte i statskassen.

FOREBYGGELSESFONDEN

Inden resterne af Forebyggelsesfonden fik lov til at løbe ud i sandet i løbet af 
2016, lykkedes det Miljø- og Socialsekretariatet at få en del af pengene kanalise-
ret over i indsatser, som kunne gavne medlemmerne i Dansk Metal:
   Opbygning af en lang række forebyggelsespakker, som de sidste år ikke kun 

sigtede på forebyggelse af nedslidning men også af arbejdsulykker.
   Udvikling af en seniorpakke, der dog ikke omfattede bedre arbejdsmiljø i det 

omfang, Miljø- og Socialsekretariatet arbejdede for.
   Overførsel af en hel del penge fra Fonden til at styrke Arbejdstilsynets særlige 

indsatser blandt andet i nogle af Dansk Metals brancher.
   Et styrket samarbejde med branchearbejdsmiljørådene især om udvikling af 

forebyggelsespakkerne.
I nogle af Metals brancher var der stor efterspørgsel efter forebyggelsespakkerne. 
Det hænger først og fremmest sammen med den indsats, organisationerne især 
i industrien gjorde for at gøre virksomhederne opmærksomme på mulighederne 
ved at ansøge om pakkerne.
Indflydelsen på Forebyggelsesfonden blev øvet gennem et samarbejde med 
Folketingets forligspartier og med Fondens sekretariat, men også gennem sam-
arbejdet i LO.
Det lykkedes Miljø- og Socialsekretariatet at indfri målene fra Handlingsplanen. I 
fremtidige tilsvarende indsatser skal Miljø- og Socialsekretariatet fortsat gennem-
føre målrettet formidling af mulighederne til virksomhederne.

TABEL 7.1 UDVIKLINGEN I PARTSMIDLER

År Partsmidler 

2012 58,5 mio. kr.*

2013 48,6 mio. kr.

2014 57,7 mio. kr.

2015 46,2 mio. kr.

2016 18,8 mio. kr. **)

*)    2 pct. bidraget var dette år ca. 12 mio. kr. højere end året før, og ASK oplyste om 
årsagen hertil, at der i 2010 blev truffet ca. 1000 flere afgørelser om positivt mén 
og ca. 600 flere afgørelser om positivt erhvervsevnetab.

**) Ud over dette beløb er der tilført en særskilt ekstra bevilling på 10 mio. kr. til BAR.
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FORSKNING I ARBEJDSMILJØ

Miljø- og Socialsekretariatet og DI deltager i et forskningsprojekt om opbygning 
af social kapital på industriens virksomheder sammen med Det Nationale Forsk-
ningscenter for Arbejdsmiljø. Projektet er koordineret med et projekt i Industriens 
Branchearbejdsmiljøråd, som resulterer i en vejledning, virksomhederne selv kan 
bruge til at styrke deres sociale kapital. Projektet gennemføres blandt andet gen-
nem inddragelse af ledere og medarbejdere fra otte virksomheder.
Miljø- og Socialsekretariatet giver sparring til et FIU-udviklingsprojekt om stress, 
som udføres i regi af FIU-ligestilling, og som er forankret i Organisationssekreta-
riatet. Projektet skal afdække de mere præcise sammenhænge mellem arbejds-
opgaver, ledelse og stress blandt andet inden for Dansk Metals brancher og med 
inddragelse af medarbejdere og ledelse fra udvalgte virksomheder.
Igennem LO deltager Miljø- og Socialsekretariatet i arbejdet omkring nanopartik-
ler. Dette arbejde har mundet ud i en aftale med arbejdsgiverne. Denne aftale er 
sendt til beskæftigelsesministeren. Aftalen indeholder 23 anbefalinger. Fx peger 
parterne på, at der mangler grænseværdier, som sikrer, at lønmodtagere ikke 
udsættes for skadelige mængder af nanopartikler. Desuden anbefaler parterne, at 
ansatte skal have en særlig uddannelse, hvis der er en risiko for, at de udsættes 
for frie kulstofnanorør i deres arbejde. Politisk er der arbejdet på at styrke indsat-
sen på nanoområdet. Det har resulteret i, at Dansk Center for Nanosikkerhed, der 
oprindeligt fik støtte for en periode på tre år fra 1. maj 2012 til 30. april 2016, har 
fået forlænget aftalen frem til udgangen af 2018.
Miljø- og Socialsekretariatet samarbejder jævnligt med forskere fra Det Nationale 
Forskningscenter for Arbejdsmiljø, som holder oplæg om de seneste forsknings-
resultater for Metalafdelinger og deres tillidsvalgte blandt andet i forbindelse med 
forbundsugen, som gennemførte et tema om unges arbejdsmiljø.
Miljø- og Socialsekretariatet støtter jævnligt ansøgere med projekter til Den Stra-
tegiske Forskningsfond, som omhandler de sundhedsskadelige belastninger, som 
især rammer medlemmerne – blandt andet KOL, hudkræft efter udsættelse for 
stråling ved svejsning og lærlinges arbejdsmiljø.
Samtidig med at LO arbejder på, at forskningsmidlerne på arbejdsmiljøområdet 
forbeholdes de områder, hvor de gør størst gavn, bruger Miljø- og Socialsekre-
tariatet sine ressourcer på at samarbejde med forskere om gennemførelse af 
konkrete projekter. Det er den direkte måde at sikre, at forskningen tager fat i de 
vigtigste udfordringer på arbejdsmiljøområdet, og at resultaterne kan bruges på 
virksomhederne.
Det har blandt andet betydet, at det nu er blevet afdækket, at lærlinge ikke 
kommer til skade, fordi de tager for mange chancer, men fordi de bliver sat til 
farligt arbejde uden at få den nødvendige oplæring i, hvordan opgaverne udføres 
sikkert.

EU OG INTERNATIONALT ARBEJDSMILJØARBEJDE

Miljø- og Socialsekretariatet har deltaget i arbejdet med at få EU-kommissionen 
til at fremlægge et forslag til en ny europæisk handlingsplan for arbejdsmiljøet, 
da den tidligere udløb i 2012. EU-Kommissionen betragter desværre – ligesom 
mange andre politikere i medlemsstaterne, Europa-Parlamentet og Ministerrådet 
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– indsatsen for et bedre arbejdsmiljø som en byrde for virksomhedernes kon-
kurrenceevne og indgreb i ledelsesretten, hvis det handler om regler om psykisk 
arbejdsmiljø.
På offshoreområdet deltager Miljø- og Socialsekretariatet i det faglige samarbej-
de primært omkring Nordsøen om at holde et højt ambitionsniveau i den fælles 
indsats for et sikkert og sundt arbejdsmiljø på platformene. Det har blandt andet 
betydet, at der nu er etableret en offshorearbejdsgruppe i regi af IndustriAll Euro-
pe, som de næste 3 år blandt andet skal arbejde for at EU-Kommissionen bruger 
sine midler på at højne sikkerheden i olieindustrien i Middelhavet og Sortehavet i 
stedet for at bruge alle kræfterne på nye beskrivelser af branchen.
Miljø- og Socialsekretariatet samarbejder med Ulandssekretariatet i en indsats for 
at styrke fagforbundene i Østafrika (Uganda, Kenya og Tanzania). Det drejer sig 
om ni forbund, og indsatsen bygger især på erfaringerne fra de tidligere projekter 
med tanzaniansk og kenyansk Metal, som Miljø- og Socialsekretariatet også del-
tog i. Miljø- og Socialsekretariatet bidrager med at uddanne forbundenes  ledelser 
og regionale medarbejdere i arbejdsmiljø, og i hvordan indsatsen for bedre 
arbejdsmiljø anvendes til at få flere medlemmer og flere overenskomster.
Det er allerede lykkedes at hjælpe fagforbundene i Østafrika med at skaffe man-
ge flere medlemmer, overenskomster og opbygge samarbejde med virksomhe-
derne. Den primære aktivitet er opsøgende virksomhed på arbejdspladserne og 
træning af medarbejdere og ledere i arbejdsmiljø.
I EU bidrog dansk fagbevægelse til at afværge nogle af de værste forringelser  
af den europæiske arbejdsmiljøindsats. Målene fra kongressens handlingsplan 
kræver fortsat indsats, især er der brug for at styrke samarbejdet med  
EU-Parlamentet.
Samarbejdet med ILO har først og fremmest drejet sig om udvikling af en ny 
ISO-standard om arbejdsmiljøledelse, ISO 45001. Standarden er blevet rimelig 
god på trods af modstand fra ILO.

ARBEJDSSKADEOMRÅDET

Også i den forgange kongresperiode har der været stort fokus på arbejdsskade-
området i Dansk Metal. Det er et område, der prioriteres meget højt, så medlem-
mer, der kommer ud for en ulykke eller bliver syge af deres arbejde, sikres den 
nødvendige hjælp i deres arbejdsskadesag. 
I de kommende afsnit vil der være en gennemgang af Forbundets arbejde med 
arbejdsskadeområdet i den forløbne kongresperiode.

Afsluttede erstatningsansvarssager
Forbundet afsluttede i 2012 i alt 55 sager efter erstatningsansvarsloven (EAL), og i 
disse sager er der i alt indkommet 17.534.695 kr. inkl. tilkendte sagsomkostninger 
på 862.498 kr.
I 2013 blev der afsluttet 105 sager efter EAL og der indkom i alt 29.201.524 kr. 
inkl. tilkendte sagsomkostninger på 1.356.330 kr.
I 2014 blev der afsluttet i alt 83 erstatningsansvarssager og i disse sager er der i 
alt indkommet 21.168.262 kr. inkl. tilkendte sagsomkostninger på 626.671 kr.
I 2015 blev der afsluttet i alt 87 erstatningsansvarssager, hvor der i alt indkom 
18.111.500 kr. inkl. 1.093.028 kr. i tilkendte sagsomkostninger.
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Således har Forbundet i kongresperioden afsluttet i alt 330 EAL sager og ind-
hentet i alt 86.015.981 kr. til vores medlemmer i disse sager, hvilket svarer til en 
gennemsnitlig erstatning på 260.654 kr. pr. erstatningsansvarssag.
Det skal for god ordens skyld understreges, at ovennævnte opgørelse ikke inklu-
derer de arbejdsskadesager, der er blevet behandlet og afsluttet i afdelingerne 
og forbundet efter arbejdsskadesikringsloven. Ovennævnte opgørelse omhandler 
udelukkende sager efter erstatningsansvarsloven, og disse sager behandles enten 
i forbundets Miljø- og Socialsekretariat eller hos forbundets advokat Lind Advo-
kataktieselskab, som vi som sædvanligt har haft et fortrinligt samarbejde med i 
den forløbne kongresperiode.

ARBEJDSSKADERAPPORTEN 2013 – EN UNDERSØGELSE AF 
ARBEJDSSKADEARBEJDET I DANSK METAL
Miljø- og Socialsekretariatet gennemførte i slutningen af 2013 den tredje under-
søgelse af Metalafdelingernes arbejdsskadearbejde. De to første undersøgelser 
fandt sted i 2009 og 2010. Ligesom ved de to første undersøgelser viste det sig, 
at der er meget stor forskel på, hvor mange arbejdsskadesager afdelingerne fører, 
og i hvor mange af disse sager der rejses krav om erstatning efter erstatningsan-
svarsloven (EAL).

Efter arbejdsskadeundersøgelsen har forbundet haft lejlighed til i et samarbejde 
med Metal Hovedstaden at gennemgå deres sager i forhold til en vurdering af 
eventuelt erstatningsansvar. Gennemgangen viste, at afdelingen havde godt styr 
på disse ansvarsvurderinger. Konkret blev der rejst krav efter EAL i ca. 30 pct. af 
afdelingens ulykkessager.
Forbundet og afdelingerne bruger meget store ressourcer på arbejdsskadeom-
rådet, og det kommer selvfølgelig de omkring 2.300 medlemmer til gavn, som 
Dansk Metal løbende fører arbejdsskadesager for. En meget stor del af ressour-
cerne bliver brugt på sagsbehandling i forhold til Arbejdsskadestyrelsen. Erstat-
ningsansvarssagerne efter EAL stiller større krav til sagsbehandlingen, eftersom 
de er civilretlige anliggender, hvor der i højere grad er modsatrettede interesser. 
Det drejer sig om ca. 300 løbende ansvarssager, som lægger beslag på bistand 
fra forbundet og advokat.

Hovedkonklusionerne i arbejdsskaderapporten 2013 er følgende:
   Afdelingerne havde 2.363 løbende arbejdsskadesager i 2013. Det er 331 sager 

færre end i 2009.
   Afdelinger afslutter det, der svarer til knapt halvdelen af de løbende sager  

hvert år.
   Nogle af de mindre og mellemstore afdelinger fører sager for en større andel 

af deres medlemmer end de øvrige afdelinger.
   Der er rejst krav om erstatning efter EAL i 289 sager. Det svarer til lige over  

12 pct. i gennemsnit.
   Nogle medlemmer ønsker ikke at få rejst krav om erstatning efter EAL, da de  

er bange for at miste deres job, eller da de mener, at det er deres egen skyld, 
at de er kommet til skade.



SKRIFTLIG BERETNING    KONGRES 2016 DANSK METAL   169

   Lidt under halvdelen af afdelingerne undersøger ikke, om en fyreseddel eller 
sygemelding skyldes en arbejdsskade.

   Kun 10 af afdelingerne undersøger, om årsagen til arbejdsskaden er løst.
   Det er ikke alle afdelinger, der informerer lige meget om den hjælp, medlem-

merne kan få i arbejdsskadesager.
   Afdelingernes samlede ressourcer til arbejdsskadearbejdet svarer til 22 fuldtids-

stillinger.
   13 afdelinger vil gerne dele sagsbehandler med andre afdelinger. 19 afdelinger 

ved ikke, om de vil.
Arbejdsskaderapporten kommer også med en række anbefalinger både til for-
bundet og afdelingerne.
Det forventes, at der gennemføres en lignende arbejdsskadeundersøgelse i 2017.
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UDDANNELSE INDEN FOR ARBEJDSSKADEOMRÅDET

Forbundet har i den forløbne kongresperiode afholdt en række temamøder, 
 kurser, konferencer og fagligt akademi for afdelingernes arbejdsskadesagsbe-
handlere. Det er fortsat forbundets opfattelse, at uddannelse af arbejdsskade-
sagsbehandlerne i afdelingerne selvfølgelig skal være en løbende proces for hele 
tiden at holde afdelingerne ajour med den nyeste udvikling på arbejdsskadeom-
rådet. I den forgangne kongresperiode har der således været afholdt flere kurser 
og konferencer, blandt andet i 2013, hvor sekretariatet afholdt Fagligt Akademi 
over 3 dage inden for arbejdsmiljø- og arbejdsskadeområdet. I oktober 2015 blev 
der afholdt et arbejdsskadekursus over 5 dage på Metalskolen Jørlunde og i 2016 
blev der igen afholdt Faglig Akademi over 2 x 2 dage inden for arbejdsmiljø- og 
arbejdsskadeområdet. 
På alle kurser, temamøder og konferencer, som forbundet afholder, er der stor 
opbakning, tilslutning og deltagelse fra afdelingernes side. Forbundet deltager 
også løbende med oplæg i afdelingernes netværksgrupper for sagsbehandlere 
i afdelingerne, der arbejder med arbejdsskadeområdet, og forbundet finder det 
vigtigt og relevant, at afdelingerne løbende udveksler erfaring og vidensgrundlag 
i disse netværksgrupper.

GRINDSTEDSAGEN AFSLUTTET

I juni 2008 blev sagen om udsættelse for kviksølv på Grindstedværket kendt i 
omverdenen, blandt andet via 3F. Forbundet tog hånd om sagen sammen med de 
afdelinger, der har haft medlemmer ansat på Grindstedværket. Afdelingerne er den 
tidligere Grindsted-afdeling, den tidligere Grenaa-afdeling og Metal Lillebælt. Sagen 
har givet anledning til, at vi rejste sager på vegne af 22 medlemmer. Sagerne er 
dels blevet behandlet efter arbejdsskadesikringsloven og dels i forhold til erstat-
ningsansvarsloven. Samlet er der i de 22 medlemmers sager opnået anerkendelse 
efter arbejdsskadesikringsloven for tre medlemmers vedkommende. I disse tre er 
der samlet udbetalt 3.315.987 kr. i erstatning dels efter arbejdsskadesikringsloven 
og dels som kompensationserstatning fra Dupont Nutrition Biosciences ApS, det 
tidligere Danisco. Forbundet havde i hele sagsforløbet et særdeles godt samarbejde 
med Lind Advokataktieselskab, som behandlede sagen.
Hele sagen blev afsluttet i december 2014 i forhold til de rejste sager.

SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDSSKADESTYRELSEN

Den 25. juni 2014 indkaldte daværende beskæftigelsesminister Mette Frederiksen 
forbundet til et møde i ministeriet med henblik på en orientering om Kammer-
advokatens undersøgelse af Arbejdsskadestyrelsens praksis på erhvervsevnetabs-
området. Kammeradvokatens undersøgelsesrapport blev offentliggjort samme dag.
Kammeradvokatens undersøgelse omfattede i alt 98 sager, som Arbejdsskade-
styrelsen havde udvalgt. I forbindelse med undersøgelsen udtalte Kammer-
advokaten en meget alvorlig kritik af Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling. 
Gennemgangen af de 98 sager viste, at ca. halvdelen af sagerne var behæftet 
med alvorlige sagsbehandlingsfejl. Kammeradvokatens undersøgelse og alvor-
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lige kritik af Arbejdsskadestyrelsen medførte blandt andet, at tidligere direktør 
i Arbejds skadestyrelsen Anne-Marie Rasmussen blev afskediget, og ny direktør 
blev Merete Agergaard. Undersøgelsen medførte også yderligere undersøgelser 
af Arbejdsskadestyrelsen fra Kammeradvokatens side. 
Siden offentliggørelsen i juni 2014 har Arbejdsskadestyrelsen haft stort fokus på 
deres sagsbehandling, som blandt andet har medført, at Styrelsen har ansat flere 
end 100 nye medarbejdere til sagsbehandling på arbejdsskadeområdet.
Arbejdsskadestyrelsen havde også planlagt at indføre et nyt sagsbehandlings-
system ved navn PROASK. På grund af store problemer med dette it-sagsbe-
handlingssystem besluttede Styrelsen at skrotte systemet, som dermed aldrig 
blev taget i brug. Systemet har kostet ca. 250 mio. kr.
 
På trods af de initiativer, Arbejdsskadestyrelsen har taget for at forbedre sagsbe-
handlingen, må det fortsat konstateres, at sagsbehandlingen i Styrelsen ikke er 
tilfredsstillende, ikke mindst når det drejer sig om sagsbehandlingstiden. Arbejds-
skadestyrelsen forventer en gennemsnitlig sagsbehandlingstid for nye sager 
i 2016 på 10-12 måneder, i 2017 på 10-12 måneder og i 2018 på 9 måneder. 
Udfordringen for Arbejdsskadestyrelsens nuværende sagsbehandlingstid er især, 
at man skal vente helt op til 27 måneder på en afgørelse om erhvervsevnetab, 
hvilket er klart utilfredsstillende. Der er flere grunde til, at sagsbehandlingstiden 
i Arbejdsskadestyrelsen er stigende, blandt andet fokus på kvalitet efter Kam-
meradvokatens rapport, ophobning af sager om erhvervsevnetab og Højesterets 
principafgørelse i dommen fra november 2013 vedrørende ulykkesbegrebet (læs 
mere om dette senere i denne rapport).
Det betyder, at Arbejdsskadestyrelsen bruger længere tid på at oplyse og afgøre 
disse sager. Forbundet har løbende deltaget i dialogmøder med Arbejdsskade-
styrelsen i forhold til deres sagsbehandling. Arbejdsskadestyrelsen har uden for-
behold erkendt, at Styrelsen har kæmpe udfordringer, dels med kvaliteten men 
ikke mindst med selve sagsbehandlingstiden, og der forventes først en forbedring 
hen imod 2017/2018.

Udsigterne til kortere sagsbehandlingstider bliver ikke bedre af, at regeringen 
har besluttet at overflytte Arbejdsskadestyrelsens opgaver til ATP og udflytte 
Arbejdsskadestyrelsen til henholdsvis Hillerød, Vordingborg og Haderslev. Dansk 
Metal har ikke tiltro til, at en udflytning og en overdragelse af opgaverne til ATP 
vil have en positiv effekt på sagsbehandlingen og sagsbehandlingstiden – snarere 
tværtimod.

Forbundet har i hele kongresperioden været meget optaget af ovennævnte 
problemstilling, ikke mindst efter Kammeradvokatens rapport fra juni 2014. Det 
må og skal blive bedre i Arbejdsskadestyrelsen først og fremmest af hensyn til 
retssikkerheden for de skadelidte. Hele problematikken omkring Arbejdsskade-
styrelsens sagsbehandling har løbende været drøftet i LO´s arbejdsskadegrup-
pe, som består af repræsentanter fra samtlige LO-forbund. Her er alle meget 
opmærksomme på, at det må og skal blive bedre med sagsbehandlingen og ikke 
mindst sagsbehandlingstiden i Arbejdsskadestyrelsen.
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ERHVERVSSYGDOMSUDVALGET

Der har i den forløbne kongresperiode været mange møder i Erhvervssygdoms-
udvalget, hvor Dansk Metal er repræsenteret ved souschef Peter Poulsen, som er 
udpeget igennem LO. Erhvervssygdomsudvalget skriver årligt en redegørelse om 
udviklingen på erhvervssygdomsområdet, som afleveres til Folketingets Arbejds-
markedsudvalg. Redegørelserne er et led i opfølgningen på arbejdsskaderefor-
men for 2003.
Redegørelserne til Folketinget fra denne kongresperiode kan læses på Arbejds-
skadestyrelsens hjemmeside (ask.dk) under ”udgivelser”. Redegørelserne giver et 
godt overblik over, hvad Erhvervssygdomsudvalget har arbejdet med af sager i 
denne kongresperiode.

MODERNISERING AF ARBEJDSSKADEOMRÅDET

I kølvandet på reformen af førtidspension og fleksjob, besluttede den daværende 
beskæftigelsesminister Mette Frederiksen i 2012, at nedsætte en arbejdsgruppe, 
der skulle fremsætte konkrete forslag til en modernisering af arbejdsskade-
området. Arbejdsgruppens forslag skulle tage udgangspunkt i, at et fremtidigt 
arbejdsskadesystem blandt andet skal understøtte og fastholde arbejdsskadede 
på arbejdsmarkedet og sikre et hensigtsmæssigt samspil med andre sociale sik-
ringsordninger. Arbejdsgruppen skulle herunder se på muligheden for at ”redu-
cere eller eliminere eventuel dobbeltkompensation mellem de forskellige sociale 
sikringsordninger”. Det var i tilknytning hertil en bunden opgave for arbejdsgrup-
pen at komme med konkrete forslag til modeller for, hvordan både private og 
offentlige arbejdsgiveres merudgifter ved arbejdsskader, som følge af reformen 
af førtidspension og fleksjob kunne neutraliseres. Disse ”merudgifter” var anslået 
til 175 mio. kr. pr. år, som følge af, at arbejdsskadede i fleksjob efter reformen 
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fik betydeligt lavere indtægt og dermed et større indtægtstab, der skulle dækkes 
efter arbejdsskadelovgivningen.
LO blev inviteret til at deltage i arbejdsgruppen og dannede herefter en bag-
grundsgruppe, hvor forbundene blev inviteret til at deltage. Dansk Metal har 
deltaget meget aktivt i denne baggrundsgruppe og gør det fortsat. 

Det har hele tiden været Dansk Metals synspunkt, at de eventuelle merudgifter, 
som reformen af førtidspension og fleksjob måtte have på størrelsen af erstat-
ningerne efter arbejdsskadeloven, under ingen omstændigheder skal betales 
af de arbejdsskadede. De større erstatningsbeløb skyldes jo netop et betydeligt 
lavere forsørgelsesgrundlag for arbejdsskadede i fleksjob. Dansk Metal kan ikke 
gå ind for, at de arbejdsskadede skal betale for den betydelige besparelse, som 
reformen af førtidspension og fleksjob indebar for de offentlige kasser.
Dansk Metal undersøgte på denne baggrund økonomien i de private arbejdsskade-
forsikringer og kunne konstatere, at de private forsikringsselskaber på arbejdsulyk-
kesområdet siden 2007 havde haft årlige overskud på gennemsnitligt 800 mio. kr. 
alene på arbejdsulykkesforsikringerne i henhold til tal fra Forsikring & Pension. Der 
er således efter Dansk Metals vurdering rigeligt med midler i systemet til at absor-
bere eventuelle konsekvenser af reformen af førtidspension og fleksjob.
På denne baggrund fremsatte Dansk Metal forslag i baggrundsgruppen om at 
arbejde for en model, hvor ulykkesområdet lægges ind i AES – Arbejdsmarkedets 
Erhvervssygdomssikring – hvor forsikringerne vedrørende erhvervssygdomme  
allerede er placeret. Baggrunden for forslaget er, at AES modsat de private  
forsikringer, skal hvile økonomisk i sig selv, således at arbejdsgivernes bidrag kun 
skal dække erstatningerne og administrationen af ordningen. Dette forslag  
vandt tilslutning bredt i LO-familien, og LO medtog forslaget som sit eget i den 
”Rapport fra arbejdsgruppen om modernisering af arbejdsskadesystemet”, som 
blev resultatet af arbejdsgruppens arbejde.
Da der ikke var en sådan enighed mellem arbejdsgivere og fagbevægelse i 
arbejdsgruppen, at rapporten satte ministeren i stand til at iværksætte konkrete 
lovgivningsinitiativer, nedsatte ministeren et ”Ekspertudvalg om arbejdsskadeom-
rådet”. Dansk Metal kunne med tilfredshed konstatere, at sparekravet ikke var en 
del af kommissoriet. Ekspertudvalget fremkom i december 2014 med sin rapport, 
som indeholder en række anbefalinger til indretningen af fremtidens arbejdsska-
desystem. Der er blandt anbefalingerne elementer, som Dansk Metal vil kunne 
erklære sin støtte til, men også væsentlige elementer som Dansk Metal bestemt 
ikke kan støtte. Blandt andet lægges der op til mere skønsmæssigt udmålte 
 erstatninger, og en stor begrænsning i adgangen til genoptagelse af sager.
Reformarbejdet blev sat på pause ved udskrivelsen af valget i 2015, men den 
nuværende beskæftigelsesminister har varslet, at reformarbejdet vil blive genop-
taget; dog først i folketingssamlingen 2016-17. Dansk Metal vil naturligvis fortsat 
følge reformarbejdet tæt, og deltage aktivt for at præge området i en retning, 
som er til gavn for medlemmerne.

ARBEJDSULYKKESBEGREBET UNDER PRES

I november 2013 afsagde Højesteret dom i en arbejdsskadesag, som skulle få 
væsentlig negativ betydning for muligheden for at få anerkendt arbejdsulykker.
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I dommens begrundelse anførte Højesteret blandt andet, at personskadebegre-
bet må fastlægges i lyset af de ydelser, der kan gives efter arbejdsskadesikrings-
loven, og at forbigående smerter, der ikke kræver behandling, men går over af 
sig selv, derfor normalt ikke vil være en personskade i arbejdsskadesikringslovens 
forstand. Hidtil havde det ikke været et krav for anerkendelse, at en skade ville 
kunne begrunde et krav på ydelser efter loven, eller at en fysisk skade skulle nød-
vendiggøre behandling for helbredelse.
Afgørelsen er efter Dansk Metals og en række andre forbunds vurdering ble-
vet misforstået og overfortolket af Ankestyrelsen, som er den myndighed, der 
fastsætter administrativ praksis i sagerne. Afgørelsen benyttes således nu til at 
afvise en række ulykker, som utvivlsomt ville være blevet anerkendt efter hidtidig 
praksis, og som efter Dansk Metals vurdering også burde anerkendes nu. Dette 
har Dansk Metal ved flere lejligheder gjort styrelsen opmærksom på.
Dansk Metal fører en række sager for medlemmer, der er blevet ramt af denne 
nye restriktive praksis. Forbundet arbejder sammen med advokaterne fra Lind på 
at finde egnede sager, som vil kunne føres ved domstolene for at rette op på den 
efter Dansk Metals vurdering forkerte og alt for restriktive fortolkning af dommen.
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VALGTE OG  
ANSATTE

Miljø- og Socialsekretariatet
 1  Steffen Hansen, forbundssekretær 

 2  Peter Bjørn Poulsen, sekretær/souschef

 3 Ulrik Rasmussen, sekretær

 4 Jan Toft Rasmussen, konsulent

 5 Christian Bentz, advokat

 6 Elisabeth Seidelin Hestbech, kontorassistent

 7 Pia Ibsen, kontorassistent
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Rapport fra

METALSKOLEN 
AF ANDERS LAUBJERG
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OVERBLIK

I kongresperiodens begyndelse afløste organisationssekretær Anders Laubjerg 
Jens Boe Andersen som forstander på skolen. Målet hermed var at skabe endnu 
større synergi mellem organisering og netværket af tillidsvalgte. Til styrkelse af 
skolens kommercielle drift målrettet eksterne gæster blev René Hansen ansat 
som direktør med ansvar for salg og personale. Sommeren 2015 valgte René 
Hansen at fratræde sin stilling. Stillingen blev ikke genbesat. Forbundets persona-
lekonsulent Berit Larsen blev efterfølgende tillige tilknyttet Metalskolen i funktio-
nen som personalekonsulent.

Kurser for tillidsvalgte
Uddannelsen af tillidsvalgte er kernen i Metalskolens virke. Gennem hele 
kongres perioden har der været fokus på, at få flere tillidsvalgte til at gennemføre 
grunduddannelsesforløbet på 4 uger. Det er lykkedes – men kun i moderat grad 
(se tabel 8.1). 

Primo 2016 havde Dansk Metal 2.073 tillidsrepræsentanter, 3.009 arbejdsmiljø-
repræsentanter og 111 fællestillidsrepræsentanter. Da én person kan have flere 
tillidshverv udgjorde det samlede antal 4.441 personer. De tillidsvalgte udgør 
langt fra en statisk gruppe. I 2015 blev der nyvalgt 279 tillidsrepræsentanter. 25 
pct. af tillidsrepræsentanterne har under to års anciennitet. I enhver henseende 
er det derfor en rigtig god investering, at den nyvalgte tillidsrepræsentant straks 
bliver klædt på til at blive en del af løsningen på sin virksomhed med henblik på 
at holde hvervet i flere år. Metalskolens uddannelsesprogram er en del af svaret 
på den opgave.
Grunduddannelserne er løbende blevet justeret og tilrettet i forhold til det mål. 
De tillidsvalgte lærer at bruge de rigtige værktøjer samtidig med, at kurserne har 
fokus på den enkeltes personlige udvikling. Det er på grunduddannelsens sidste 
forløb – G4 – at den enkelte især oplever, at det rykker. Derfor har Metalskolen 
igangsat en mere målrettet indsats for, at kursisterne gennemfører et helt grund-
forløb. 
På samtlige kurser er der endvidere fokus på, at den tillidsvalgtes mandat og 
forhandlingsstyrke i sidste instans bygger på organisering, foreningsdannelse, 
klubber, lokal forankret fællesskab i fag, arbejdsliv, uddannelse og socialt samvær. 
Med andre ord: at kollegerne er medlemmer af Dansk Metal, dvs. af en over-
enskomstbærende fagforening. Derfor giver et kursus på Metalskolen også den 
tillidsvalgte viden og forståelse for fagforeningens rolle i samfundet og forståelse 
for det danske aftalesystem, Den Danske Model.  

I kongresperioden har samarbejdet mellem tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljø-
repræsentanten været i centrum. Grundforløbskurserne er i perioden blevet 

TABEL 8.1 UDDANNELSESGRADEN BLANDT  
TILLIDSREPRÆSENTANTER 

G1 G2 G3 G4

2012 69,3 pct. 56,5 pct. 34,7 pct. 28,2 pct.

2015 72,8 pct. 59,1 pct. 37,9 pct. 30,1 pct.
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ændret fra at være fælles for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter 
til i dag at have én indgangsdør for tillidsrepræsentanter og én for arbejdsmiljø-
repræsentanter. Først på G3 mødes alle typer af tillidsvalgte. 
Nye overbygningskurser er kommet til i perioden. ”Knæk et regnskab” giver 
indsigt i, hvordan man analyserer et firmaregnskab. Det er uvurderlig viden for en 
vellykket lønforhandling. ”TR som forhandler” er fyldt med tips og tricks til alle de 
situationer, hvor tillidsrepræsentanten finder sig selv i en forhandlingssituation. 
Der er ingen, der går fra et kursus uden forståelse for, hvor vigtig forberedelse 
og atter forberedelse er. ”Klubben på arbejdspladsen” giver viden om de prakti-
ske forhold, når der skal dannes en faglig klub, men også ny inspiration til, hvor 
vigtigt der er, at tillidsrepræsentanten har et netværk at vende problemstillinger 
i, samt at kollegerne med en klub oplever en identitet i fællesskabet, oplever at 
fagforeningen også indebærer et foreningsliv.

I 2016 afprøvede forbundet et nyt tiltag: Til forbundsledelsens Uge 4-rundtur i 
landet blev alle tillidsrepræsentanter valgt i 2015 inviteret med til møderne. En 
undersøgelse i forbindelse med dette initiativ viste, at den nyvalgte tillidsrepræ-
sentant inden for de første måneder som valgt person beslutter med sig selv, om 
der skal knyttes uddannelse til hvervsposten. Derfor er afdelingernes modtagelse 
af den nyvalgte af stor betydning. Dette fokus på nyvalgte tillidsrepræsentanter 
kunne Metalskolen aflæse i foråret 2016, hvor der ekstraordinært måtte oprettes 
flere GI og G2 hold.

TR-TOPMØDE

Dette kursus har fået sin faste plads i dagene efter påske. Kurset består af fire 
intensive dage, hvor 100 tillidsrepræsentanter opdateres inden for samfund, 
politik og kultur suppleret med Dansk Metals svar på tidens aktuelle udfordringer. 
Gennem workshops sættes tillidsrepræsentanternes hverdag i spil. TR-topmødet 
er altid stærkt overtegnet.

AMR-AKADEMI

I juni 2015 samledes for første gang 90 arbejdsmiljørepræsentanter til et 
akademi forløb. De fire kursusdage vekslede mellem oplæg, præsentationer og 
workshops, hvor den enkelte arbejdsmiljørepræsentant blev styrket både fagligt 
og personligt.

TUS

TUS står for TillidsrepræsentantUdviklingsSamtaler og har i mange år været et 
værktøj i fagforbundene NNF og FOA. I 2013 besluttede FIU at implementere 
TUS i en række LO-forbund. Metal tilsluttede sig projektet, som i korthed går ud 
på at kompetenceløfte den enkelte tillidsrepræsentant med udgangspunkt i de 
opgaver, denne faktisk løser og er involveret i i sin virksomhed – eller ønsker 
at blive involveret i. Med TUS tager man udgangspunkt i tillidsrepræsentantens 
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behov og følger op med tilbud – ikke omvendt. Projektet skal fuldt udrullet byg-
ge på en elektronisk platform, der kan afvikle de indledende samtaler omkring 
opgaver og kompetenceønsker. TUS har til formål at sikre Metals tillidsrepræsen-
tanter den bedst mulige uddannelse. Det sker konkret gennem et spørgeskema 
med udgangspunkt i 28 forskellige opgaver, som mange tillidsrepræsentanter vil 
være involveret i i deres hverdag.
Undervejs i samtalen skal tillidsrepræsentanten tage stilling til fem særlige ind-
satsområder. Disse områder bliver tillidsrepræsentantens udviklingsmål. Målene 
kan spænde vidt, fx hjælp fra lokalafdelingen i forbindelse med Metals JobService 
eller IKUF, hjælp til forhandlingsteknik, lokalaftaler, organisering m.m. Udviklings-
målene skal efterfølgende modsvares i de kurser, Metalskolen udbyder, eller i et 
møde i den lokale afdeling, opbygning af et netværk til andre tillidsrepræsentan-
ter inden for samme branche m.m.
Primo 2016 er der gennemført samtaler i tre afdelinger: Metal Aalborg, Metal 
Skjern-Ringkøbing og Metal Tele Vest. I løbet af 2016 vil interviewene fortsætte 
i flere afdelinger, blandt andet Metal Østjylland. Alle samtalerne foregår i sam-
arbejde med den lokale afdeling.

SIEMENS WIND POWER-PROJEKT

For første gang i LO’s historie samledes forskellige forbund om en fælles orga-
niseringsindsats på vindmøllefabrikken Siemens Wind Power. FIU udviklingsen-
heden samlede trådene. Der blev nedsat en styregruppe med repræsentanter fra 
Dansk Metal, 3F, HK og TL. Projektet begyndte i 2013.
En undervisergruppe med deltagelse fra Metalskolen, 3F, HK og Cefal afviklede  
undervisningen af de i gennemsnit 25-30 tillidsrepræsentanter fra Siemens’ 
forskellige virksomheder. Både timelønnede og funktionærer var med i projektet. 
Der er siden sagt og skrevet meget om forløbet, og det med god grund! Orga-
niseringsgraden steg støt i takt med, at projektet udviklede sig. Det har været til 
stor inspiration for Metalskolens undervisere at arbejde med de organiserings-
værktøjer, der blev brugt i projektet.

FINANSIERING AF METALSKOLENS KURSER

At uddanne en G4-tillidsrepræsentant koster mellem 75.000 og 100.000 kr. 
Midlerne kommer fra FIU (Fagbevægelsens Interne Uddannelser). 7 pct. bruges 
til udvikling af nye kurser, nye indsatsområder, nye læringsmetoder. Aktørerne 
kan være LO’s Udviklingsenhed, FIU-Ligestilling eller tre-fire forbund, som går 
sammen om et projekt, som i eksemplet med Siemens. 93 pct. af midlerne går til 
forbundene til dækning af kursisternes daglønstab, forplejning og undervisning.

METALFERIE

Igennem mere end 30 år har Dansk Metal tilbudt medlemmerne, at de kan holde 
familieferie på Metalskolen. I kongresperioden er antallet af sommerferieuger 
øget fra fem til seks. Antallet af pladser i de enkelte uger er samtidig hævet fra 
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100 til 150. I perioden har der været udsolgt i industriferien uge 28-31. I ugerne 
27 og 32 benytter flere af Metals seniormedlemmer sig af muligheden for at tage 
børnebørnene med på ferie, mens forældrene er på arbejde. Udflugterne varieres 
år for år. I perioden har Arbejdermuseet og Kanalrundfart i København været 
på programmet. Den ugentlige tur til Dyrehavsbakken er altid populær og er en 
genganger.

INSPIRATIONSDAGE

Seniorernes særlige ferietilbud er et 3-dages inspirationsophold med foredrag, 
musik og en udflugt. Udflugten er gået til Willumsens Museum i Frederikssund, til 
Roskilde Domkirke og til Jægerspris Slot. Fra at være et populært tilbud har der i 
perioden været en dalende tilslutning til disse dage, hvis primære indhold har det 
hyggelige fællesskab som omdrejningspunktet. Der er igangsat et initiativ med 
en seniorhøjskole, hvor fokus ud over det sociale bliver input fra samfundet og 
verden af i dag.

KULTURELLE AKTIVITETER

Danmarks største grundlovsarrangement afholdes hvert år på Metalskolen 
Jørlunde. Skolens havestue og gårdhaven danner rammen for en dag, der efter 
forstanderens velkomst byder på taler af forbundsformanden Claus Jensen 
efterfulgt af taler fra fire politikere. I perioden har Helle Thorning-Schmidt og 
Lars Løkke Rasmussen været blandt talerne. Arrangementet tiltrækker omkring 
600-1.000 personer, der hører jazz og oplever underholdning ved DUI- Leg & 
Virke samt showkunstneren Peter Nørgaard. Der bydes på såvel morgen- som 
frokostbuffet.

1. maj afholdes med den lokale socialdemokratiske partiforening. Dagen starter  
med flaghejsning og tale ved skolens forstander, morgenbord samt levende  
 musik. Derefter taler forbundsformanden, den lokale borgmesterkandidat, 
 regionsrådsmedlemmet og folketingskandidaten. I perioden har tidligere under-
visningsminister Christine Antorini også været på talerlisten. Alle giver de deres 
bud på, hvad der er aktuelt og vigtigt.

METALSKOLEN SOM MØDESTED FOR FORBUND OG 
 AFDELINGER

Foruden at være et kursussted er Metalskolen Jørlunde også Dansk Metals fore-
trukne mødested. Det gælder afholdelse af Forretningsudvalgsmøder, HB-møder, 
forbundsuger, sekretariatsmøder, a-kassekonferencer, afdelingernes weekend-
konferencer samt mange andre møder og arrangementer. Skolens opgave er her 
at danne den usynlige og dog altid nærværende ramme for vellykkede møder, 
hvor deltagerne kan koncentrere sig om det, de er mødt for – samtidig med at 
reception, rengøring, køkken, AV-udstyr og anden teknik faciliterer mødet.
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METALSKOLEN SOM KURSUS- OG KONFERENCESTED FOR 
EKSTERNE GÆSTER

På kongressen i 2012 blev udvalgsstrukturen i Dansk Metal saneret. Det affødte 
et fald i forbundets brug af Metalskolen. I kongresperioden er der blandt andet 
på denne baggrund målrettet arbejdet på, at Metalskolen Jørlunde udnytter ledig 
værelses- og konferencefaciliteter til eksterne gæster. Metalskolen har fået sin 
egen kommercielle hjemmeside, hvor skolen altid hedder ”Metalskolen Jørlunde” 
med henblik på at fremstå som et konferencested og ikke som en teknisk skole 
for uddannelse af svejsere. Markedsføringen tager ikke udgangspunkt i annon-
cering og kommercielle konferenceportaler, men i det netværk af foreninger, 
kommuner og statslige institutioner, som Metalskolen Jørlunde allerede kender 
som gæster. I stigende grad kræver offentlige myndigheder, at konferencecen-
tre skal forhåndsgodkendes, før deres institutioner og virksomheder må placere 
kurser og møder det pågældende sted. For at vinde sådanne licitationer skal 
Metalskolen Jørlunde ikke blot kunne konkurrere på pris men også opfylde en 
række energi- og miljøkrav, være handicapvenligt indrettet m.m. I perioden har 
Metalskolen Jørlunde vundet en licitationsrunde fra Københavns Kommune. 
Svømmehallen har også været lejet ud til eksterne gæster – alt sammen med 
henblik på at opnå en bedre økonomi for Metalskolen.

Omsætningen har i samme periode vist en bedre udvikling.

METALSKOLEN SOM ARBEJDSPLADS

Dansk Metals smukke kursussted i Nordsjælland er daglig arbejdsplads for 46 
medarbejdere: Undervisere, bibliotekar, receptionister, teknisk personale, gartne-
re, kontorassistenter, kokke, tjenere og køkkenassistenter, rengøringsassistenter, 
vagter samt administrativt personale. I travle uger er der gæster på Metalskolen 
Jørlunde 24-7. Det kræver fleksibilitet og teamwork. Hver uge bliver stedet, dets 
faciliteter og personale ratet i gæsternes vurdering af deres ophold. Og hver 
uge bliver personalets service og gæstfrihed, undervisningen og den gode mad, 
stedets smukke rammer m.m. rost af gæsterne. Værelserne er fra 60’erne, og det 
bemærkes også sammenholdt med varmereguleringsproblemer og træk fra et 
vindue eller to.
I kongresperioden er der dog blevet investeret i mange installations- og byg-
ningsmæssige forbedringer – blandt andet kan nævnes en ny pejsestue, renove-

TABEL 8.2 BELÆGNINGSGRADEN I VÆRELSESUDLEJNINGEN  
I KONGRESPERIODEN

2012 2013 2014 2015

Belægning 25,2 pct. 30 pct. 27,4 pct. 29,6 pct.

TABEL 8.3 OMSÆTNINGEN 2012-2015 (2008= INDEKS 100)

2012 2013 2014 2015

Omsætning 88,5 105,2 103,7 110,9
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ring af foredragssalen, tv på alle værelser, bedre og mere energirigtig belysning, 
renovering af alle klasserum, indretning af et handicapværelse, nye anretterborde 
til spisestuen, nyt AV-udstyr m.m. Endelig har kunstmaleren Gorm Eriksen hjulpet 
Metalskolen med at få bedre styr på skolens mange flotte malerier og litografier.

ÆNDRINGER I UNDERVISERGRUPPEN

Blandt underviserne er der i kongresperioden forløbet en udvikling,  
hvor flere har fået en stillingsbeskrivelse, der kombinerer et ansættelsesforhold i 
Forbundshuset med undervisningsopgaver på skolen. Det drejer sig om:
Ulrich Rasmussen, Miljø- og Socialsekretariatet, der underviser i arbejdsmiljø på 
skolen
John Jeppesen, organisationssekretariatet, der underviser på grundkurser
Samtidig er Simon Palm overflyttet til andre funktioner i Forbundshuset. Tonny 
Hulvej Jensen er fratrådt.
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VALGTE OG  
ANSATTE
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30 32

Metalskolen
 1  Anders Laubjerg, forstander 

 2 Keld Brødsgaard, instruktør

 3  Lene Boholm, konsulent

 4  Per Andersen, instruktør

 5  Connie Tinghøj, bookingchef

 6  Tina Hedestrand Klenke, kontorassistent

 7  Carina Hoffmann, kontorassistent

 8  Karina Kier, kontorassistent

 9  Tina Rasmussen, kontorassistent

 10  Lene Olsen, kontorassistent

 11  Ulla Marbo Rasmussen, kontorassistent

 12 Bo Nielsen, servicemedarbejder

 13 Brian Coultous, servicemedarbejder

 14  Morten Normann Nurup, gartner

 15  Lars Andersen, gartner

 16  Jesper Christensen, håndværker

 17  Bo Landgren Petersen, håndværker

 18  Jesper Bonke Johansen, køkkenchef

 19  Louise Bøgebjerg Christensen, kok

 20  Nicklas Vinther, kok

 21 Claus Jørgensen, kok

 22 Mikkel Wøldike, kok

 23 Henrik Bramlev Jeppesen, tjener

 24 Hanne Licht, køkkenassistent

 25 Dorthe Jacobsen, køkkenassistent

 26 Elena Poulsen, køkkenassistent

 27 Pia Nørby Nielsen, køkkenassistent

 28 Izabela Banaszek, køkkenassistent

 29 Necorazon Pedersen, køkkenassistent

 30 Anita Espenhain Bøwig, køkkenassistent

 31 Eva Neumann, køkkenassistent

 32 Inge Jensen, køkkenassistent 

 33 Dao Thi Thu Huong Diu, rengøringsassistent

 34 Anne Lundqvist, rengøringsassistent

 35 Gülmelek Sari, rengøringsassistent

 36 Annette Olsen, rengøringsassistent

 37 Anita Schack Garde, rengøringsassistent

 38 Patcharawan S Riisager, rengøringsassistent

 39 Siriam Krimkan Thorman, rengøringsassistent

 40 Songül Teker, rengøringsassistent

 41 Berit Jensen, rengøringsassistent

 42 Gitte Christensen, rengøringsassistent 
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Rapport fra

KOMMUNIKATIONS-
AFDELINGEN AF  
ANDERS FREDERIK 
GJESING
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OVERBLIK

Metals kommunikationsafdeling er sat i verden for at skabe en god og nærvæ-
rende kommunikation til og med medlemmer, tillids- og arbejdsmiljørepræsen-
tanter samt eksterne interessenter og nyhedsmedier. 

Kommunikationsafdelingen arbejder med udgangspunkt i en strategi, der er 
 baseret på tilbagevendende medlemsanalyser og -segmentering. 

Et af hovedformålene for kommunikationsafdelingen er at synliggøre de resul-
tater, som Metal skaber for medlemmerne, samt at gøre disse resultater praktisk 
anvendelige for medlemmer og tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Samtidig 
lægges der meget vægt på at informere medlemmerne om de fordele og rettig-
heder, som et medlemskab af Metal indebærer. Således er Metals kerneydelser 
også omdrejningspunktet for kommunikationen til og med medlemmerne. Kom-
munikationen bidrager til at synliggøre Metals arbejde inden for overenskomster 
og faglige sager, uddannelse, arbejdsmiljø og a-kasse. Dette arbejde sker både 
direkte i forhold til medlemmerne via Metal Magasinet, hjemmeside og sociale 
medier m.v. men også via synlighed i nyhedsmedierne.

I punktform er Kommunikationsafdelingens hovedopgaver:

  Udgive medlemsmagasinet Metal Magasinet
   Redigering og produktion af indhold til hjemmesiden danskmetal.dk
  Redigering og produktion af indhold på Metals sociale medier
   Udsende elektroniske nyhedsbreve
   Udgive Tillidsbrevet til Metals tillidsrepræsentanter
   Være med til at producere Sikkert Nyt til Metals arbejdsmiljørepræsentanter
   Skrive og bidrage med debatindlæg, pjecer og andet informationsmateriale
   Rådgive valgte og ansatte i forbund og afdelinger om kommunikation og 

mediekontakt
   Servicere nyhedsmedier
   Gennemføre medlemsanalyser
   Udforme plakater, annoncer og andet fastholdelses- og hvervningsmateriale 
   Håndtering af Metals sponsorater
   Fastlægge den grafiske linje

METAL MAGASINET

Metal Magasinet er stadig det samlende magasin til alle medlemmer af Dansk 
Metal. I løbet af kongresperioden er magasinet relanceret med mere fokuseret 
fagligt indhold samt et nyt layout. 

Læserundersøgelser viser, at medlemmerne tog rigtig godt imod denne relan-
cering. Dog klinger den øgede tilfredshed med Magasinet af over tid. Derfor skal 
der kontinuert fokuseres på at optimere indhold og layout.

Det primære fokus i Metal Magasinet er stadig artikler af faglig karakter, der giver 
medlemmerne viden og inspiration til at forbedre deres løn-, uddannelses- og 
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arbejdsvilkår. Desuden lægges vægten på teknik, arbejdspladsreportager og 
 andre typer artikler, hvor medlemmernes fag – og dermed den faglige stolthed 
og bredden på Dansk Metals område – er i fokus.

For at integrere kommunikationen til medlemmerne og indtænke muligheden 
for dialog bliver en række af artiklerne i Metal Magasinet også lagt ud på Metals 
Facebook-side i en kortere version, hvor medlemmerne opfordres til at kom-
mentere og debattere indholdet. 

HJEMMESIDE

Som led i skiftet af Dansk Metals samlede it-platform blev der lanceret en ny 
hjemmeside den 8. juni 2015. Efterfølgende har fokus ligget på at stabilisere og 
konsolidere løsningen.

Den nye hjemmeside er udviklet efter devisen ”mobile first”, dvs. at den i første 
omgang skal fungere på mobile enheder som mobiltelefoner og tablets, men 
at den selvfølgelig også skal fungere på almindelige pc’ere. Siden lanceringen af 
hjemmesiden tilgår brugerne den i stigende grad via mobile enheder. Over 40 
pct. tilgår hjemmesiden via mobile enheder og procentsatsen stiger fra måned til 
måned.

Efter at have stabiliseret løsningen i den første periode siden lanceringen er fokus 
i stigende grad nu på at udvikle nye services og selvbetjeningsløsninger.

SOCIALE MEDIER

Dansk Metals tilstedeværelse på de sociale medier er altovervejende fokuseret 
medlems- og holdningskommunikation via Facebook. Derudover benytter for-
bundet aktivt Twitter i pressearbejdet.
På Facebook kommunikeres der på i alt tre sider: Facebook.com/Danskmetal er 
forbundets side, der fokuserer på medlemsservice, gode historier og medlems-
fordele.
Facebook.com/Metalungdom fokuserer på service og tilbud til medlemmerne af 
Metal Ungdom.
Endelig har forbundsformanden sin egen side, hvor han fokuserer på mere hold-
ningsprægede indlæg, gode historier fra produktionsdanmark samt opdateringer 
fra virksomhedsbesøg og møder med afdelinger og tillidsrepræsentanter. 

KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING

Kommunikationsafdelingen har i det daglige et tæt samarbejde med forbundets 
faglige ressourcepersoner, når der skal lanceres nye analyser eller historier til 
nyhedsmedierne. Her bidrager Kommunikationsafdelingen både med rådgivning, 
konkret udarbejdelse af pressemateriale og analyser samt den opsøgende kon-
takt til journalisterne. 



194   DANSK METAL KONGRES 2016    SKRIFTLIG BERETNING

Kommunikationsafdelingen har til opgave at give forbundets ledelse, ansatte 
og afdelinger redskaber til at håndtere kommunikationen på alle niveauer samt 
konkret rådgivning, når en god sag skal sælges, eller når kritiske spørgsmål skal 
besvares.

Derudover yder Kommunikationsafdelingen dagligt sparring til ansatte i forbund 
og afdelinger inden for alle typer af kommunikationsopgaver herunder sociale 
medier, tryksager og design/layout.

VISUELT UDTRYK

I kongresperioden er der udarbejdet en ny designmanual herunder et revitaliseret 
logo, nye farver, skrifttyper og fotostil. Baggrunden for dette var et ønske om en 
mere professionel og gennemført visuel identitet, der var mere tidssvarende og 
nemmere at arbejde med i det daglige.

TILLIDSBREVET

Tillidsbrevet er sammen med TR-siderne på Metals hjemmeside den primære 
kommunikation til tillidsrepræsentanterne. Tillidsbrevet fremsendes pr. mail til alle 
tillidsrepræsentanter samt valgte og ansatte i Dansk Metal. Tillidsbrevet udkommer 
enkelte gange i løbet af året i en trykt udgave, hvilket sker, når der vedlægges 
eksempelvis plakater. 

Der er p.t. igangsat en udviklingsproces, der skal gøre indholdet af  Tillidsbrevet 
mere anvendelsesorienteret samt udbrede ”best practice”, så tillidsrepræsentan-
terne kan lære af hinandens gode historier.

Emnerne for Tillidsbrevet er overenskomststof, lokale lønforhandlinger, senior-
politik, lærlinges forhold, efteruddannelse og beskrivelse af overenskomstens 
muligheder. Fremadrettet vil der blive fokuseret yderligere på de muligheder som 
overenskomsterne giver Tillidsrepræsentanterne for at skabe sig en platform i 
virksomheden.

SIKKERT NYT

Sikkert Nyt er Dansk Metals nyhedsbrev om arbejdsmiljø og sikkerhed, som 
 sendes til arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter. Sikkert Nyt fremsendes pr. mail 
og findes desuden på en undersektion på hjemmesiden. 

Sikkert Nyt er i kongresperioden blevet samtænkt med Metal Magasinet, så der 
altid er en sammenhæng mellem de to publikationer.

Sikkert Nyt rummer værktøjspræget viden og inspiration til arbejdsmiljøarbejdet. 
Sikkert Nyt produceres i tæt samarbejde med Miljø- og Socialsekretariatet.
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METAL I MEDIERNE

Dansk Metal står stærkt i de landsdækkende nyhedsmedier. Vi sætter ofte 
dagsordenen med debatindlæg og analyser. Denne aktive tilstedeværelse spiller 
ofte tæt sammen med den politiske interessevaretagelse, der koordineres i 
Formands sekretariatet.

Gennem kongresperioden er omtalen af Dansk Metal som målt i antal artikler 
steget markant. Fokus de seneste år har været på at fastholde den stærke positi-
on i de landsdækkende nyhedsmedier samtidig med at øge vores tilstedeværelse 
i de medier, der ofte benyttes af medlemmerne (primært de regionale medier). 
Det seneste år har vi øget tilstedeværelsen i de regionale medier med 39 pct.  
(2. halvår 2014 til 2. halvår 2015).

PERSONALE

Kommunikationsafdelingen har i kongresperioden været igennem en række 
 forandringer på personalesiden.

Kontorassistent Dorte Klargaard startede i afdelingen ultimo september 2012.
Grafiker Jette Nielsen tog i marts 2013 over efter grafiker Uffe Rosenfeldt, der 
stoppede i februar 2013.
I december 2014 blev kommunikationskonsulent Hanne Lyndrup Dalum ansat 
med fokus på udvikling af ny hjemmeside og intranet. 
I maj 2014 blev multimediegrafikerelev Marie Jakobsen udlært, og har efterføl-
gende fået fastansættelse i en privat kommunikationsvirksomhed.
I august 2015 blev journalist Andreas Laurfelt Knudsen ansat med fokus på at 
løfte den regionale presseindsats samt håndtering af sponsorater.
I januar 2016 startede journalist Jens Dissing Munk som pressechef. Han tog 
over efter Kasper Hyllested, der søgte nye udfordringer uden for Dansk Metal i 
november 2015.

I hele kongresperioden har Kommunikationsafdelingen også haft journalist  prak-
tikanter, som har været gennem et halvt eller helt års uddannelse i Metal i forbin-
delse med deres journalistuddannelse. Ligeledes har kommunikationsafdelingen 
deltaget i forbundets uddannelse af HK-elever. 
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VALGTE OG  
ANSATTE

 1  Anders Frederik Gjesing, kommunikationschef og chefredaktør

 2  Allan Petersen, redaktør af Metal Magasinet samt Tillidsbrevet

 3 Jens Dissing Munk, pressechef

 4 Mette Rugaard, kommunikationskonsulent

 5 Hanne Lyndrup Dalum, kommunikationskonsulent

 6 Anne Gooseman Hove, journalist

 7 Andreas Laurfelt Knudsen, journalist 

 8 Jette Nielsen, grafiker 

 9 Dorte Klargaard, kontorassistent
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