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EN STÆRK 
 PRODUKTION  
ER GRUNDLAGET 
FOR VELFÆRD
Den 21. november 2017 skal vi 
stemme. Vi skal beslutte, hvem 
der skal vælges ind i landets  
98 kommunalbestyrelser og 
fem regioner. Det betyder også, 
at debatten vil tage til rundt 
omkring i landet. Der vil blive 
afholdt et utal af debatmøder. 
Mange  læserbreve vil blive trykt i 
aviserne. Valgplakater i alle farver 
vil præge gadebilledet i både 
byer og landdistrikter. Borgere og 
 kandidater vil diskutere og argu
mentere på de sociale medier.

Valgkampen betyder, at der vil 
være debat om mange emner. 
Lige fra folkeskoler og ældrepleje 
til trafik og lokale erhvervsvilkår. 
Den debat vil vi i Dansk Metal 
gerne kaste os ind i. Selv om 
98 kommuner og fem regioner 
betyder 103 forskellige valgkampe 
med store lokale og regionale 
forskelle, så vil der være fælles
nævnere. Mange kommuner og 
regioner kæmper med de samme 
udfordringer.

De kæmper med, hvordan man 
kan forbedre velfærden lokalt 
under stramme budgetter, og 
hvordan man kan skabe flere  
job lokalt. Kompetente medarbej
dere og stærke virksomheder – 
særligt i industrien – er nemlig 

funda mentet for vores velfærd. 
Gode job med gode lønninger 
giver indtægter til fælleskassen 
og finansierer vores fælles skoler, 
børnehaver og plejehjem. Der er 
heldigvis meget, som kommuner
ne selv kan gøre for at forbedre 
vilkårene for industrien.

Derfor udgiver vi i Dansk Metal 
dette idékatalog til inspiration 
op til valget. Det består af en 
lang række konkrete tiltag, som 
kan være med til at sikre vækst 
og beskæftigelse lokalt. Nogle 
af vores forslag vil allerede være 
virkelighed i nogle kommuner  
– i andre kommuner vil de være 
nyttige, politiske værktøjer.

Rigtigt godt valg,  
alle sammen.

CLAUS JENSEN
FORBUNDSFORMAND
DANSK METAL



Allerede nu står det klart, at Danmark kom
mer til at mangle op mod 70.000 faglærte 
i 2025. Særligt kommer der til at mangle 
faglært arbejdskraft i industrien – det vil 
være op mod 30.000 i 2025. Der bliver 
simpelthen ikke uddannet nok smede, 
 industriteknikere, elektronikfagteknikere osv. 
En del af forklaringen er, at alt for mange 
unge vælger at gå i gymnasiet i stedet for 
på en erhvervsskole.

Det er ærgerligt, for med en faglært uddan
nelse i hånden er man rigtig godt stillet i 
forhold til at få sig et job. Samtidig har man 
i dag mulighed for at tage gymnasiale fag 
som en del af sin erhvervsuddannelse, og 
på den måde holder man dørene til de 
 videregående uddannelser åbne. Manglen 
på faglærte er især et problem, fordi indu
strien ikke kan være konkurrencedygtig og 
skabe arbejdspladser, hvis der ikke er nok 
kvalificerede medarbejdere. Virksomheder 
uden dygtige medarbejdere er ligesom biler 
uden benzin. Det fungerer ikke. 

Det er en bombe under dansk eksport og 
velstand, hvis virksomhederne kommer til 
at mangle kompetente faglærte medar
bejdere. Derfor er det vigtigt, at kommu
nerne hjælper med til at få uddannet 
flere fag lærte. Det gælder både direkte 
fra folkeskolen og blandt de arbejdsløse. 
En stor del af svaret ligger i en stærkere 
uddannelsesvejledning fra folkeskolen, så 
flere vælger en faglært vej.

Kommunerne spiller en afgørende rolle i at 
opkvalificere arbejdsløse til faglærte eller 
efteruddanne dem mod brancher, hvor der 
mangler arbejdskraft. Derfor er det vigtigt 
med et godt og forpligtende samarbejde 
mellem jobcentre og de faglige organisa
tioner, så arbejdsløse igen kan få fodfæste 
på arbejdsmarkedet.

FLERE FAGLÆRTE 
SKABER VÆKST

FAKTA 
Aalborg Kommune 
har ansat en såkaldt 
erhvervsplaymaker, 
der sparker døre ind 
til erhvervslivet. Han 
har lavet aftaler med 
flere lokale virksom
heder, som klasser 
i udskolingen kan 
besøge.  Fx laver Alfa 
Laval et program for 
en hel klasse over en 
hel dag i forskellige 
afdelinger på virk
somheden. 



   Kommunen arbejder for, at folkeskolerne 
indgår partnerskaber med lokale virksom-
heder – fx i industrien. Det kan være som 
en del af ”den åbne skole”, der er en del af 
folkeskolereformen.

   Kommunen skaber kontakt til fagforenin-
gerne lokalt med det formål at invitere 
lærlinge på besøg på folkeskolerne. Dansk 
Metal er klar til et sådant samarbejde.

   Kommunen fastsætter en intern mål-
sætning om, at fx 40 % af kommunens 
grundskoleelever skal tage en erhvervs-
uddannelse, og kommunen sørger for, 
at UU-vejlederne får mere viden om job-
muligheder i industrien via konferencer, 
virksomhedsbesøg m.m. Vejledningen 
mod erhvervsuddannelserne skal styrkes.

   Kommunen tilbyder erhvervsrettede  
10. klasses forløb efter 20/20-ordningen, 
hvor 10. klasse tages samtidig med 1. del 
af erhvervsuddannelsernes grundforløb. 
Eleven er fx 3 dage i 10. klasse og 2 dage  
i grundforløbet hver uge.

   Kommunen sørger for, at de erhvervsret-
tede 10. klasser (EUD10-ordningen) med 
EUD-valgfag placeres på en erhvervsskole 
i stedet for en folkeskole.

   Kommunen udnytter de muligheder 
for uddannelse og efteruddannelse af 
arbejds løse, som kom med Trepartsaftalen 
om kvalificeret arbejdskraft (se faktaboks). 
 Arbejdsløse skal også i praksis kunne 
 bruge retten til efteruddannelse ved at 
kommunen sørger for, at der faktisk op-
rettes hold – fx på tværs af hhv. kommu-
ner og uddannelsessteder. Man kan også 
have et mål om, hvor mange arbejdsløse 
der skal efteruddannes.

DANSK METAL  
ANBEFALER, AT:

FAKTA 
Nye uddannelsesmuligheder fra 
“Trepartsaftale om tilstrækkelig og 
kvalificeret arbejdskraft i hele  
Danmark og praktikpladser” som 
trådte i kraft i 2017:

   Et mere fleksibelt uddannelses
løft (opkvalificering til faglærte 
på  dagpenge)

   Bedre muligheder for arbejds
løse faglærtes adgang til 
 voksenlærlingeordningen 

   Mere fleksibel ordning med  
6 ugers jobrettet uddannelse til 
dagpengemodtagere

   Pulje til opkvalificering af 
arbejdsløse inden for mangel
områder (opkvali ficeringsjob: 
ordinær ansættelse koblet med 
efteruddannelse).
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Dansk Metal opfordrer kraftigt kommunerne 
til at bevilge uddannelse til arbejdsløse 
borgere. Men Dansk Metal ønsker også 
en meningsfuld indsats for borgerne ved 
arbejdsløshed. Det gælder særligt det 
fælles kontaktforløb mellem jobcenter og 
akasse. Det bliver mest meningsfyldt, hvis 
den primære kontakt foregår i akasserne 
– eksempelvis Metal Akasse – i perioden 
op til, at medlemmet har ret og pligt til 
en aktiveringsindsats. På samme tid er der 
en økonomisk gevinst for kommunen ved 
at overlade det primære ansvar til Metal 
Akasse. Vi sparer i realiteten kommunen 
for tid og penge, der i stedet kan gå til at 
hjælpe sygedagpengemodtagere eller andre 
i beskæftigelsesindsatsen. Metal Akasse 
har nemlig gennem en årrække dokumen
teret, at vores jobformidling og arbejds
markedsindsats er særdeles effektiv til at få 
medlemmerne i job.

Med Beskæftigelsesreformen fra 2014 
var der politisk enighed om, at forsikrede 
arbejdsløse skulle have en individuel og 
meningsfuld indsats med et klart jobsigte. 
Dette skulle ske via et fælles kontaktforløb 
med jobcenter og akasse. Det har givet et 
stærkere samarbejde mellem Metal Akasse 
og jobcentrene og sikret en bedre indsats 
for den enkelte arbejdsløse. Metal Akasse 
bringer viden om medlemmerne, et specia

liseret branchekendskab og tillidsrepræsen
tant og virksomhedsnetværk i spil til gavn 
for den enkelte.

Desværre oplever mange arbejdsløse 
medlemmer, at samtalerne i jobcentre
ne i starten af ledighedsperioden ikke er 
meningsfulde, fordi en del af akassens 
vejledning bliver gentaget, men også fordi 
mange allerede er på vej i nyt job via Metal 
JobService – Dansk Metals indsats for 
jobformidling. Dermed er samtalerne spild 
af kommunens ressourcer. Arbejdsformen 
om det fælles kontaktforløb kan altså blive 
endnu bedre, end den er i dag.

MENINGSFULD 
INDSATS VED  
ARBEJDSLØSHED 
SKABER VÆRDI 



   Kommunen arbejder for, at Metal 
A-kasse overtager den primære 
kontakt i det fælles kontaktforløb 
med de arbejdsløse medlemmer i 
første del af ledighedsperioden. På 
den måde får borgerne i kommu-
nen en mere meningsfuld indsats 
og kommunen sparer ressourcer, 
som i stedet kan bruges på fx 
indsatsen over for sygedagpenge-
modtagerne. Det kan også udvides 
til andre a-kasser.

   Kommunen udnytter de mulighe-
der for uddannelse og efteruddan-
nelse af arbejdsløse, som kom med 
Trepartsaftalen om kvalificeret 
arbejdskraft (se faktaboks under 
”Flere faglærte skaber vækst”). 
Arbejdsløse skal også i praksis 
kunne bruge retten til efteruddan-
nelse ved at kommunen sørger 
for, at der faktisk oprettes hold 
– fx på tværs af hhv. kommuner 
og uddannelsessteder. Man kan 
også have et mål om, hvor mange 
arbejds løse der skal efteruddannes.

DANSK METAL  
ANBEFALER, AT:
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FAKTA 
De seneste år har Dansk Metal 
formidlet over 9.000 medlemmer 
i job. Flertallet af medlemmerne 
kommer hurtigt tilbage i job. 
Således kom 55 pct. af medlem
merne allerede i job inden for de 
første 13 ugers ledighed i 2016. 
Desuden er arbejdsløsheden på 
landsplan styrtdykket fra 10 pct. 
i 2010 til blot 2,6 pct. i juni 2017. 
Arbejdsløsheden er endnu lavere 
i visse regioner og for bestemte 
faggrupper, fx for industriteknikere 
og klejnsmede.



Antallet af unge, der mangler en praktikplads, 
er steget markant. I februar 2017 manglede  
hele 11.500 unge en rigtig praktikplads – 
tallet var kun 8.000 i 2010. En tredjedel af 
alle dem, der var i skolepraktik i februar 2017, 
var under uddannelse inden for Dansk Metals 
område. Det allerbedste ville være, hvis 
eleverne fik lov til at komme i praktik i en 
virksomhed.

Efter krisen brød ud, tog virksomheder 
simpelthen ikke nok lærlinge. Den situation 
er uholdbar. Uden en praktikplads kan alle 
unge ikke gennemføre deres uddannelse, da 
det ikke er muligt for alle elever at komme i 
skolepraktik.

Erhvervsuddannelserne er altså under et 
hårdt dobbeltpres: På den ene side er der 
ikke praktikpladser nok. Og på den anden 
side er der ikke nok, som søger ind på 
 erhvervsuddannelser – bl.a. fordi chancen 
for at finde en praktikplads simpelthen er for 
lille. Det er en ond cirkel, der skal brydes.

I Dansk Metal har vi fuld forståelse for, at 
krisen har været hård ved mange virksom
heder. Flere har sågar været nødt til at dreje 
nøglen om og lukke. Men virksomhederne 
bliver nødt til at tage flere lærlinge – ellers 
kommer de til at mangle arbejdskraft om få 
år, ja allerede nu er der flaskehalse inden for 
bestemte fag og geografiske områder.

Kommuner landet over spiller en central rolle 
i at få skabt flere praktikpladser. Ved at lave 
sociale klausuler på offentlige opgaver og 
indgå frivillige aftaler med det lokale er
hvervsliv kan udviklingen vendes.

FLERE LÆRE
PLADSER GIVER 
VARIG VELSTAND

FAKTA 
Mangel på 
 praktikpladser

Elever i skolepraktik: 
8.384

Praktikpladssøgende 
elever med afsluttet 
grundforløb: 
2.101

Praktikpladssøgende 
elever i gang med 
grundforløb: 
1.025

I alt:   
11.510

Kilde:  
Undervisningsministeriet, 
februar 2017



   Kommunen hjælper med at 
 ”matche” mindre virksomheder, 
der gerne vil tage en lærling. Gen-
nem en såkaldt kombinationsaftale 
kan fx to virksomheder nemlig 
dele en lærling, hvis virksom heden 
ikke har alt det udstyr eller de 
 arbejdsopgaver, der skal til.

   Kommunen skal etablere en fri-
villig (men forpligtende) partner-
skabsaftale mellem UU-vejled-
ningen, den lokale erhvervsskole, 
relevante brancheorganisationer, 
fagforeninger og dem selv. Parter-
ne forpligter hinanden til at skaffe 
et bestemt antal praktikpladser 
 inden for en bestemt periode – 
også kendt som ”Herlev-modellen”. 

   Kommunerne har sociale klausuler 
ved offentlige udbud. Klausulerne 
beskriver, hvor mange praktik-
pladser virksomheden skal til-
knytte projektet. Kommunen fører 
efterfølgende tilsyn for at sikre, at 
kontrakten overholdes.

   Kommunen skal give mindre, 
primært almennyttige opgaver af 
deres drift- og anlægsopgaver til 
praktikcentrene, fx fritidshytter, 
spejderhytter, naturlegepladser mm. 

   Kommunen skal lave en kortlæg-
ning af, hvorvidt de selv uddanner 
lærlinge, evt. i kombination med 
andre virksomheder. Det kan fx 
være inden for data og kommu-
nikation.

DANSK METAL  
ANBEFALER, AT:

FAKTA 
I en kombinationsaftale går to 
eller flere virksomheder sammen 
om et helt uddannelsesforløb, 
hvor de har lærlingen i forskellige 
perioder. Hele forløbet skal være 
aftalt og fordelt, når aftalen indgås. 
Virksomhederne skal minimum 
være godkendte til at varetage den 
del af uddannelsen, de kommer 
til at stå for. Virksomhederne 
har det juridiske, økonomiske 
og uddannelsesmæssige ansvar 
for lærlingen i hver deres aftale
periode. Der er kun én prøvetid 
for hele uddannelsen. Man kan få 
mere information ved at henvende 
sig til erhvervsskolerne. 
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Danmark er et industriland, og industrien 
er absolut afgørende for vækst, velstand og 
velfærd. I 2016 var ca. 290.000 personer 
beskæftiget i industrien, og over halvdelen  
af den danske eksport af varer er direkte 
relateret til industrien.

Industrien blev desværre hårdt ramt af 
finanskrisen. Mange private arbejdspladser 
gik tabt. Men heldigvis går det igen stabilt 
fremad i Produktionsdanmark. Den udvikling 
skal vi arbejde benhårdt for at understøtte.

Kommunerne og regionerne kan bidrage 
aktivt til at skabe arbejdspladser ved at sikre 
gode rammevilkår for industrien og indrette 
den kommunale service med omtanke for 
erhvervslivets behov. Fx hvis virksomheder 
skal bruge mindre tid på det administrative 
som miljøgodkendelser eller byggetilladelser.  
I sidste ende vil det medvirke til bedre 
rammevilkår og en mere erhvervsvenlig 
kommune og region, og virksomhederne kan 
producere mere effektivt.

EN BALANCERET 
ERHVERVSPOLITIK 
GIVER JOB

FAKTA 

I 2016 var ca. 290.000 
personer beskæftiget 
i industrien. Det svarer 
til ca. 11 % af alle be
skæftigede i Danmark. 
Men så meget som 
knap 57 % af al dansk 
eksport af varer kom 
fra industrien i 2014. 
Ca. 11 % af Danmarks 
BNP kommer også 
fra industrien. Brut
tonationalproduktet 
(BNP) defineres som 
værdien af et lands 
samlede produktion 
af varer og tjenester 
(dvs. også hele den 
offentlige sektor) 
minus værdien af de 
anvendte råstoffer.

Kilde:  
Dansk Metal, AE-Rådet 
og Danmarks Statistik
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   Kommunen arbejder for gode 
 rammevilkår for produktionserhverv  
i nye lokalplaner.

   Kommunen sørger for, at alle  større  
virksomheden kun behøver at henvende 
sig ét sted i kommunen, og at deres sag 
kun følges af én person.

   Kommunen sikrer nem adgang til  
informationer om relevante udviklings-
tilbud og innovations ordninger såsom  
de fem regionale væksthuse, GTS, 
Markedsmodnings fonden og 
 Innovationsfondens ordninger, her-
under InnoBooster-programmet og 
landdistriktsvækstpilot- ordningen.

   Kommunerne og de regionale vækstfora 
er opmærksomme på, at deres arbejde 
sker i koordination med hinanden samt i 
forhold til tiltag fra EU og statens side.

   Kommunen opstiller nogle konkrete 
servicemål for den lokale erhvervsservice, 
som efterfølgende evalueres. Fx sags-
behandlingstider, hvor meget vejledning,  
hvilke  arrangementer m.v. der skal 
 afholdes pr. år.

   Regionerne arbejder for at fremme 
mobili teten på vejnettet til gavn for pend-
lende lønmodtagere og virksomhederne 
og sørger for god kollektiv trafikbetjening 
af erhvervsområder.

   Regionerne og de regionale vækstfora 
arbejder systematisk med, hvordan man 
kan sikre ny vækst og beskæftigelse i 
industrivirksomhederne, styrke anvendel-
sen af ny teknologi og lade små og mel-
lemstore virksomheder vokse sig større,  
fx i de regionale vækst- og udviklingsstra-
tegier (REVUS) og i arbejdet med regional 
erhvervsfremme.

DANSK METAL  
ANBEFALER, AT:
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DANSK METAL
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metal@danskmetal.dk
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