
DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND
GODT FOR DEN ENKELTE 
For mere end 100 år siden blev 
den første overenskomst for 
metalarbejdere indgået. I dag er 
ca. hver 10. beskæftiget i industrien, 
og en meget stor del af dem 
er dækket af Industriens 
Overenskomst. Den sikrer god 
løn allerede fra læretiden, høj 
jobsikkerhed på arbejdsmarkedet og 
en værdig pensionisttilværelse.

Industrien i Danmark består 
af kvalificeret arbejdskraft, der 
både i dag og historisk set har 
været efterspurgt. Det betyder, 
at arbejdsløsheden blandt Dansk 
Metals medlemmer har været relativ 
lav, selv under coronakrisen.

GODT FOR SAMFUNDET 
Dansk produktion gavner hele 
det danske samfund og øger 
værditilvæksten, både gennem 
beskæftigelsen, der er kendetegnet 
ved høj produktivitet, men også 
gennem innovation og udvikling 
af teknologi, som produktionen 
afføder. På lang sigt er det den 
teknologiske udvikling, der driver 
lønnen, men også væksten, og 
dermed velstanden, i samfundet.

Industriens arbejdspladser er oftest 
placeret langt fra de større byer. Det 
betyder, at industrien også er med til 
at skabe værdi og liv i provinsen.

GODT FOR EN GRØNNERE VERDEN 
Ét sted, hvor den danske industri 
i særdeleshed skaber værdi, ikke 
bare for Danmark, men for hele 
verden, er i den grønne omstilling 
og kampen for en bæredygtig 
udvikling. Det er samtidig en 
kamp, hvor Danmark stiler efter at 
være foregangsland. I december 
2019 vedtog det danske 
folketing med et bredt flertal 
en ny klimalov. Danmark skal 
nedbringe udledningen af CO2e 
med 70 pct. i 2030 ift. niveauet i 
1990. I 2019, med ca. 10 år igen, er 
vi nået halvvejs. Selvom den danske 
udledning ikke fylder meget i den 
globale sammenhæng, bidrager 
Danmark til indfrielsen af de globale 
mål med vores grønne eksport af 
varer og services.

Der er et stort beskæftigelses
potentiale i den grønne omstilling, 
specielt for faglærte. I perioden 
20212030 anslår Dansk Energi, at 
der vil opstå behov for ca. 28.000 
smede. Samlet vil de fastlagte 
investeringer i den grønne omstilling 
medføre et beskæftigelses behov på 
ca. 81.000 årsværk i industrien frem 
til 2030, viser beregninger foretaget 
af AErådet.

5 HURTIGE OM 
DEN TYPISKE 
INDUSTRI
ARBEJDER

   Medianindkomsten for en 
overenskomstdækket ansat 
er ca. 433.000 kr. Det er 
knap 18.000 kr. højere end 
de øvrige beskæftigede.

  En industriansat, der er 
dækket af Industriens 
Overenskomst, får 8 pct. i 
arbejdsgiverbetalt pension. 
Hertil kommer 4 pct. 
selvbetalt bidrag.

  En industriansat får løn 
under sin uddannelse. 
Lønnen afhænger af 
anciennitet og varierer 
fra 72,5 kr. til 123,65 kr. i 
timen.

  En industriansat ejer typisk 
en bil og bor i ejerbolig.

  En faglært i industrien har 
høj jobsikkerhed og lav 
risiko for arbejdsløshed.

Kilde: Industriens Overenskomst  
2020-2023, § 8, stk. 1. og beregninger 
foretaget af AE-rådet på vegne af  
Dansk Metal.

5 HURTIGE OM 
VÆRDIEN AF 
INDUSTRIEN

   Ca. hver 10. beskæftiget 
i Danmark arbejder i 
industrien.

   Fra 2010 til 2019 steg den 
danske industriproduktion 
med 3,2 pct. om året.

   Omkring 80 pct. af den 
danske vareeksport består 
af industrivarer.

   Siden 90’erne har 
industrien stået for 
omkring 20 pct. af 
den samlede private 
værditilvækst.

   De danske industri-
virksomheder stod i 2019 
for 29 pct. af de samlede 
selskabsskattebetalinger.

Kilde: Danmarks Statistik samt egne 
beregninger.



HVORDAN FASTHOLDER VI  
DANMARKS POSITION
Dansk Metal mener, at vi skal holde 
fast i produktionen og holde fokus 
på den danske konkurrenceposition 
over for udlandet. Det skal ske ved 
at sikre uddannelse af medarbejdere 
med højt kompetenceniveau, hvilket 
betyder, at danske virksomheder 
fortsat kan levere varer af høj 
kvalitet.

Dansk Metal har en række forslag 
fordelt på 4 punkter til, hvordan vi 
fastholder produktionen i Danmark. 

VI HAR BRUG FOR 
FLERE FAGLÆRTE

De faglærte er bærende i den 
grønne omstilling og som studier 
viser, vil behovet for faglært 
arbejdskraft stige i fremtiden. Hvis 
den grønne omstilling skal lykkes, 
med de planlagte investeringer, 
skal flere i gang med erhvervs
uddannelserne. Vi stiller derfor med 
to konkrete forslag:

 Obligatorisk erhvervspraktik 
For få vælger i dag at tage 
en erhvervsuddannelse, og 
en stor del af forklaringen 
findes formentlig i uvidenhed 
om mulighederne på 
området. En mulighed for at 
efter komme denne problematik 
er gennem obligatorisk erhvervs
praktik i folkeskolen. Derfor 
foreslår Dansk Metal at afsætte 
100 mio. kr. til at styrke skolernes 
arbejde for at tilvejebringe flere 
praktikpladser. 

   Flere midler til efter- og 
videreuddannelse 
Det er ikke alene vigtigt at 
fange de unge, inden de 
vælger uddannelse. Den 
teknologiske udvikling øger 
behovet for opkvalificering 
af medarbejderne. Derfor 
foreslår Dansk Metal at afsætte 
minimum 1 mia. kr. til at realisere 
resultaterne af den kommende 
VEUtrepartsforhandling.

DEN GRØNNE OMSTILLING ER 
NØDVENDIG

Nødvendigheden af en grøn 
omstilling af produktionen 
verden over er ikke til at komme 
uden om. På trods af store 
danske frem skridt er vi langt fra 
i mål. Det er derfor vigtigt, at de 
grønne tiltag ikke stiller danske 
virksomheder ringere i den hårde 
konkurrence med udlandet, hvor 
resultatet kan blive en udflytning 
af produktionen. Derfor har Dansk 
Metal udarbejdet 11 principper 
for en grøn, ensartet CO2afgift, 
med det formål at nedbringe 
CO2udledningen, samtidig 
med at produktionen i Danmark  
bibeholdes.  

 
TEKNOLOGI OG ROBOTTER 
ER VEJEN FREM

På længere sigt er det ny 
teknologi, der driver væksten i 
samfundet. Dertil kommer, at 
den grønne omstilling ikke kan 
realiseres, uden at teknologien 
finder grønne løsninger. Derfor skal 
der investeres mere i ny teknologi 
og automatisering.

   Styrkelse af SMV:Digital 
SMV:Digital giver virksom
hederne mulighed for at søge 
midler til digitaliserings og 
automatiserings   projekter op 
til 100.000 kr., men for mange 
ansøgninger er desværre blevet 
afvist. Derfor foreslår Dansk Metal, 
at der afsættes 500 mio. kr. til 
SMV:Digital frem mod 2030, så 
mange flere virksomheder kan få 
gavn af puljen.

   Øremærk nye midler til teknisk 
og naturvidenskabelig forskning 
Lige nu bruger vi omkring 
1 pct. af BNP på forskning. Når 
økonomien, altså vores BNP, 
vokser, bliver der også føjet flere 
penge til forskningen. På den 
lange bane mener Dansk Metal, at 
den offentlige forskningsbevilling 
skal hæves til 1,5 pct. af BNP frem 
mod 2030. 

PRODUKTIONS
VIRKSOMHEDER SKAL 
FORTSAT VÆRE ET GODT 
STED AT ARBEJDE

Arbejdsmiljøet på de danske 
produktions virksomheder er godt, 
men det betyder ikke, at det ikke 
kan gøres bedre. For at fastholde 
beskæftigelsen skal vi fortsat have 
fokus på arbejdsmiljøet.

   Arbejdsmiljøfaglig uddannelse 
til ledere  
Lederne spiller en stor 
rolle i arbejdsmiljøet på 
virksomheden. Det er derfor 
vigtigt, at de er godt rustet til 
at varetage de forpligtelser, 
lederrollen medfører på 
arbejdsmiljø området. Derfor 
foreslår Dansk Metal, at der 
oprettes en pulje på 50 mio. kr.  
til opkvalificering af lederne.
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