
TILLIDSBREVET • 01.2020

TILLIDSBREVET

HJÆLP OS MED AT LAVE  
DANMARKS BEDSTE LØNSTATISTIK
Nu starter overenskomst
forhandlingerne og inden længe 
også de lokale lønforhandlinger. 
For at kunne opnå gode 
resultater er det vigtigt at have 
en god, valid lønstatistik. Det 
kan du hjælpe os med.

Som tillidsrepræsentant er du 
med til at indsamle og indberette 
lønstatistik to gange om året. 
Skemaet finder du på 
danskmetal.dk, og det skal sendes til 
din afdeling i januar og juli. Udover 
det skal du også huske at indberette 
resultatet af din lønforhandling til 
din afdeling, så snart du har det. 

IKKE KUN FOR DIN EGEN SKYLD
I forhold til de lokale løn
forhandlinger er det vigtigt, at 
tillidsrepræsentanterne hjælper 

hinanden. Hvis ikke alle indberetter, 
så har vi et hul i statistikken. Jo 
flere, der indberetter, jo bedre 
bliver Dansk Metals statistik, og 
jo mere troværdig bliver den op 
imod andre lønstatistikker. 

Som tillidsrepræsentant skal du 
se dig selv i en større sammen
hæng. Det handler ikke kun om 
at holde sammen i jeres egen 
virksomhed, men også om at 
drage nytte af andre Metal
tillidsrepræsentanter i lokalområdet. 

Nogle Metalafdelinger har netværk 
for tillidsrepræsentanter, og det er 
en god måde at holde lidt øje med, 
hvad andre har fået i løn. På den 
måde kan du også se, hvad der 
bliver givet inden for branchen. 

KLIK HER  
FOR AT UDFYLDE 

SKEMAET

LØNSTATISTIK 
Med Dansk Metals løn statistik kan du følge 
lønudviklingen inden for forskellige brancher 
og afdelinger, og løn statistikken er et 
vigtigt redskab i det faglige arbejde. En god 
lønstatistik giver en valid forhandling, som er 
baseret på fakta i stedet for gætterier. 

https://medlem.danskmetal.dk/TR-v%C3%A6rkt%C3%B8jer/Sider/Indberet-l%C3%B8nstatistik.aspx
https://medlem.danskmetal.dk/TR-v%C3%A6rkt%C3%B8jer/Sider/Indberet-l%C3%B8nstatistik.aspx
https://medlem.danskmetal.dk/TR-v%C3%A6rkt%C3%B8jer/lonstatistik/Sider/L%C3%B8nstatistik.aspx
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TID TIL LØNSTIGNINGER? 
Siden krisen i 2008 har lønudviklingen 
været mindre, og selvom krisen 
efter nogle år ebbede ud, og 
der kom gang i produktionen, 
produktiviteten og beskæftigelsen, 
har det ikke afspejlet sig i løn
udviklingen. Det er derfor vigtigt, 
at I forholder jer til virksomhedens 
indtjeningsevne og får jeres andel. 

DU BESTEMMER
Husk, at det er dig som tillids
repræsentant, der bestemmer, 
hvornår den årlige lønforhandling skal 
finde sted (Industriens Overenskomsts 
§ 49, stk. 1, litra f). Det er dog 
almindeligt, at flere virksomheder 
først vil forhandle løn, når de kender 
resultatet af de igangværende 
overenskomstforhandlinger. 

Strategisk er det ofte klogt at vente 
med lønforhandlingerne fremfor at 
få et resultat, hvor din virksomhed 
ikke har det fulde overblik og 
derfor ikke tør gå til grænsen.

LÆRLINGE KAN GODT 
FORHANDLE LØN
Mange tror fejlagtigt, at lærlinge ikke 
kan forhandle løn, men deres løn er 
også en mindsteløn som svendenes, 
og derfor er det vigtigt at huske 
lærlingene ved lønforhandlingerne. 

HVAD MED GDPR?
Mange virksomheder bruger 
GDPR som begrundelse for, at de 
ikke vil fortsætte med at udlevere 
lønoplysninger. Det er dog sådan, 
at hvis du får lønoplysningerne 
fra virksomheden i henhold til 
en lokalaftale eller kutyme, kan 
virksomheden ikke med henvisning 
til GDPR stoppe med at give dig 
oplysningerne – for det strider 
ikke imod GDPRreglerne at 
udlevere lønoplysningerne. 

Hvis virksomheden vil opsige den 
pågældende aftale eller kutyme, er de 
forpligtede til at gøre det i henhold 
til Industriens Overenskomsts § 8, 
stk. 2, eller Industriens Funktionær
overenskomsts § 23, stk. 2. 

SÅDAN 
INDBERETTER 
DU LØN
STATISTIK
På TRuniverset 
på forbundets 
hjemmeside kan 
du indberette 
lønstatistik til 
Metalafdelingen. 

OPLYS 
FØLGENDE
  Hvor mange I 

forhandler for
  Jeres nuværende 

løn 
 Resultatet af 

lønforhandlinger. 

Læs mere i TR
universet på 
danskmetal.dk/tr

Det er en mere 
nærværende statistik, 
fordi den er lavet ude 
på virksomhederne, 
forhandlet hjem af 

vores tillidsfolk. 

http://danskmetal.dk/tr
http://Læs mere i TR-universet på danskmetal.dk/tr

