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Uddannelse er vejen til vækst
Industrien er en afgørende forud-
sætning for vækst i Danmark.
Forestillingen om, at dansk pro-
duktionsindustri er døende eller
at Danmark kun skal satse på
turisme og service er forfejlet.
40 pct. af Danmarks eksport
kommer fra industrien og dermed
er industrieksporten afgørende
for, at vi i Danmark har høj vel-
stand og et ordentligt velfærds-
samfund.
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For Dansk Metal er det afgørende,
at Danmark fastholder og udbygger
sin position som et førende produk-
tionsland. Det er den eneste måde,
vi kan sikre fundamentet for velfær-
den. Men vi står overfor en række
udfordringer, som kræver handling:
Vi skal sikre fornuftige vilkår for in-
dustriproduktion. Vi skal sikre, at
såvel privat som offentlig forskning

er i top. Og vi skal ikke mindst sikre,
at den danske arbejdsstyrke er vel-
uddannet og har de kompetencer,
som efterspørges af virksomhe-
derne nu og i fremtiden.

Der vil i løbet af få år opstå en ny si-
tuation på det danske arbejdsmarked.
Analyser fra AE Rådet har påvist, at vi
i 2019 vil mangle 45.000 faglærte.

Samtidig vil der være 90.000 ledige
ufaglærte, hvis arbejdskraft reelt ikke
bliver efterspurgt.
Dette misforhold mellem udbud og
efterspørgsel er dyrt for samfundet.
Hvis vi ikke formår at få uddannet de
45.000 ekstra faglærte, vil det koste
samfundet 20 milliarder kroner hvert
eneste år i tabt indtjening. Det vil
koste på velfærden.
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Industrien i
Danmark ska-
ber ikke blot
arbejdspladser.
Mere end 40
procent af
Danmarks eks-
port kommer
fra Danmarks
mere end
16.500 indu-
strivirksomhe-
der, selvom
industrien blot
står for 21 pro-
cent af de pri-
vate
arbejdspladser.
De 350.000
fuldtidsansatte
i industrien
henter altså
mere end 320
milliarder kro-
ner hjem til
Danmark i eks-
port hvert år



Uddannelse er en god investering
Målsætningen om, at 95 pct. af en
ungdomsårgang skal have en ung-
domsuddannelse og 50 pct. skal have
en videregående uddannelse er god
og rigtig. Uddannelse er nemlig en
god investering – både for den enkelte
og for samfundet.
En ny undersøgelse, som AE Rådet har
lavet for Dansk Metal, dokumenterer,
at en faglært mekaniker i gennemsnit
har en disponibel livsindkomst, der er
71,1 pct. højere end en ufaglært. Hvor
en ufaglært kan forvente at opnå en
livsindkomst på 9 mio. kroner, så kan
mekanikeren se frem til 15,4 mio.. Det
store afkast skyldes ikke blot, at en fag-
lært tjener mere, men også, at faglærte
i højere grad er i beskæftigelse, og der-
for tilbringer mindre tid på overførsels-
indkomster.
Beskæftigelsesgraden for faglærte på
Metals område er langt højere end for
ufaglærte, og for flere fag også højere
end folk med videregående uddannel-
ser. Risikoen for kortere og længere pe-
rioder udenfor arbejdsmarkedet er
væsentligt højere for ufaglærte.
Uddannelse giver med andre ord hø-
jere løn, højere beskæftigelse og større
livsværdi for den enkelte. For samfun-
det er gevinsten dobbelt: Færre udgif-
ter og flere skatteindtægter.
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Ud af en år-
gang ufag-
lærte 31-årige
vil mere end
hver femte få
75-100 pct. af
deres ind-
komst som
overførselsind-
komst. Det til-
svarende tal
for dem, der
har gennem-
ført en ung-
domsuddannel
se er blot hver
tyvende.



Hvad er udfordringen?
Hvis vi ikke ændrer markant på, hvor
mange der får en erhvervsuddannelse
vil det koste samfundet dyrt. Den
produktion, som kunne være foregået
i Danmark, vil flytte til udlandet –
simpelthen fordi vi ikke har den nød-
vendige arbejdskraft. Samtidig vil
samfundet skulle forsørge et stigende
antal ufaglærte, som ikke kan finde
ordinære jobs.
Vi har i andre perioder med mangel
på arbejdskraft importeret arbejds-
kraft. Tidligere har det dog især været
ufaglært arbejdskraft, vi har importe-
ret, men fremover vil det være højt
specialiseret arbejdskraft, vi har behov
for.
Samtidig er Danmark ikke det eneste
land, der har problemer med at skaffe
kvalificeret arbejdskraft. Det betyder,
at vi kommer i skarp konkurrence,
hvor det vil være vanskeligere end
tidligere at tiltrække arbejdskraft af
tre årsager.

• For det første, fordi den globale ef-
terspørgsel på kvalificeret arbejds-
kraft stiger.

• For det andet, fordi arbejdskraftud-
buddet også mindskes i andre euro-
pæiske lande, der har en demo-
grafisk profil, der ligner den danske.

• For det tredje, fordi løn- og arbejds-
vilkår i fx de baltiske lande forbed-
res og derved gør det relativt
mindre attraktivt for deres borgere
at tage arbejde i Danmark.

Derfor er mere uddannelse af unge
danskere den bedste vej til fremtidig
vækst og beskæftigelse. Ifølge uddan-

nelsesmålsætningen skal 95 pct. af en
ungdomsårgang have en ungdomsud-
dannelse i 2015. De nyeste tal fra Un-
dervisningsministeriet viser dog, at det
på nuværende tidspunkt er 81 pct. af
en ungdomsårgang, der 25 år efter
folkeskolen får en ungdomsuddan-
nelse. Af figuren ovenfor fremgår det,
at andelen af unge med en ungdoms-
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uddannelse har været faldende siden
år 2000.
Dette efterslæb svarer til, at der hvert
år er mere end 17.000 unge, der ikke
får en ungdomsuddannelse. For at nå
målsætningen på de 95 pct. skal der
hvert år uddannes 13.000 flere unge,
heraf ca. 10.000 flere på erhvervsud-
dannelserne.
Den samfundsmæssige gevinst ved at
nå 95 procent-målsætningen er til
gengæld høj. Hver gang en ung
tager en erhvervsuddannelse, giver
det isoleret set et afkast til samfundet
på i alt 2 mio. kroner.
AE Rådet har for Dansk Metal bereg-
net, hvad den samfundsmæssige ge-
vinst ved at nå
uddannelsesmålsætningerne vil være.
Fuldt indfaset vil den årlige gevinst
ved at opfylde målsætningerne være
over 20 milliarder kroner. Det svarer
til 1,2 pct. af BNP
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Sådan når vi 95 procent
Skal vi nå målet, er der ingen patent-
løsning, men derimod en række for-
skellige tiltag, som kræver handling
fra både politikere og arbejdsmarke-
dets parter. 95%-målsætningen kan
nås, men det kræver, at mindst
13.000 flere unge gennemfører en
ungdomsuddannelse.
Langt hovedparten af de 13.000 skal
tage en erhvervsuddannelse. For
Metal er målsætningen, at 10.000
flere unge skal gennemføre en er-
hvervsuddannelse i 2015.
Metal har samlet syv forslag, som -
hvis de gennemføres - vil være et væ-
sentligt skridt på vejen.

1. Reel uddannelsesgaranti
Metal ønsker, at der bliver indført en
reel uddannelsesgaranti til fuldt fag-
lært niveau. Alle unge, der ønsker at
tage en erhvervsuddannelse, skal
have en lovfæstet ret til at gennem-
føre den. Derfor skal der oprettes
flere ordinære praktikpladser.

2. Praktikcampus – et nyt marked
for praktikvirksomheder

For de virksomheder, som er meget
specialiserede i deres produktion, skal
det være muligt at indgå i en form
for ”praktikcampus” med andre virk-

somheder med base beliggende på
skolen. Målet er at opdyrke nye mar-
keder for praktikpladser, og samtidig
afbureaukratisere systemet,så det ikke
hæmmer virksomhederne i at indgå
aftaler.
Skolerne forpligter sig til at indgå
samarbejde med det lokale erhvervs-

liv og arbejdsmarkedets parter om at
etablere nye former for praktikpladser
hos virksomheder, der i dag ikke kan
godkendes som praktikvært, fordi de
er for smalle i deres produktion.

6



3. Forskningssamarbejde skal
øges

Et praktikcampus skal kunne indgå af-
taler med forskningsenheder. Uddan-
nelsens praktiske del kan så placeres i
tilknytning til tekniske universiteter,
andre former for forskningsenheder
og forskellige kommunale og regio-
nale innovationscentre / rugekasser.
Det vil betyde, at praktikken kan
hjælpe med at fremme innovation,
iværksætteri og udvikling. Også GTS -
Godkendte Teknologiske Servicecen-
tre - er en af mange muligheder -
specielt fordi GTS-nettet understøtter
innovation og udvikling i dansk er-
hvervsliv gennem opbygning, udvik-
ling og spredning af ny viden.

4. Reform af AER
I dag finansieres erhvervsuddannel-
serne over Arbejdsgivernes Elevrefu-
sion, kaldet AER-ordningen.
Ordningen betyder, at virksomheder,
der tager praktikanter, bliver beløn-
net, mens de virksomheder, der ikke
tager praktikanter, betaler.
I dag er der indenfor Dansk Metals
uddannelser over 36.000 godkendte
praktikpladser. Der er 8.618 igangvæ-
rende uddannelsesaftaler, hvilket vil
sige, at der er mere end 28.000 god-
kendte praktikpladser, der ikke bliver
brugt. Der er altså i de praktikgod-
kendte virksomheder stort potentiale
for flere praktikpladser.

Metal ønsker en grundlæggende re-
form af AER-systemet, så det bliver
mere attraktivt for virksomheder at
oprette praktikpladser.
Det skal blandt andet ske ved, at de
virksomheder, der ikke tager del i at
løse uddannelsesopgaven, skal bi-
drage væsentligt mere til AER.

5. Den offentlige sektor
skal gå foran

Stat, regioner og kommuner har en
stor opgave at løfte. Samtidig kan

den offentlige sektor være med til at
presse virksomhederne til at tage flere
lærlinge.
Metal opfordrer derfor til, at Folketin-
get vedtager lovgivning, der pålæg-
ger alle offentlige virksomheder, der
enten er godkendt eller kan godken-
des som praktiksteder, at oprette
praktikpladser.
Samtidig skal det ved lov indføres
krav om sociale klausuler, hvis det of-
fentlige køber ydelser af private leve-
randører. En virksomhed, der ikke
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tager del i at løse uddannelsesopga-
ven, skal ikke kunne levere ydelser til
det offentlige. Kravet skal være obli-
gatorisk i alle offentlige indkøbskon-
trakter.

6. En styrket indsats i
folkeskolen

Der skal i alle kommuner indføres in-
tensive og motiverende læseforløb i
grundskolen – turbodansk - og forsøg
med lektiehjælp og med undervis-
ningsassistenter.
Elever i 8. og 9. klasse med særlige
behov skal tilbydes fleksible undervis-

ningsforløb, hvor praktisk og teoretisk
indhold kombineres i undervisningen
og med trainee-forløb i virksomheder.
En del af undervisningspligten kan
opfyldes ved deltagelse i ulønnet
praktik med et uddannelsesperspek-
tiv.
Erhvervspraktikken i de ældste klasser
skal genindføres, men i en fornyet
udgave, hvor de faglige udvalg for de
respektive uddannelser har udarbej-
det modeller for praktikken. Det giver
de unge en god mulighed for at
snuse til forskellige jobområder og
fag.

7. Den unge skal være
uddannelsesparat

Ingen må forlade folkeskolen uden at
have læse-, stave- og regnefærdighe-
der, der lever op til formålsparagraf-
fen for folkeskolen. I dag har henved
hver femte, der forlader folkeskolen,
ikke de kompetencer, der er nødven-
dige for at kunne gennemføre en
ungdomsuddannelse.
For at sikre, at alle unge er uddannel-
sesparate, skal der screenes inden ud-
gangen af 7. klasse med henblik på at
afklare, om de har de fornødne kom-
petencer. Hvis det ikke er tilfældet,
skal der sættes ind med de nødven-
dige foranstaltninger. Det kan ske i
form af målrettet specialundervisning
og praktiske uddannelsesforløb i sam-
arbejde med private virksomheder,
der gør den unge parat til at gen-
nemføre en erhvervsuddannelse

Henvendelser vedrørende dette
oplæg kan ske til:

Dansk Metal
Forbundssekretær
Per Påskesen
Telefon 21 27 59 09
Mail pps@danskmetal.dk
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