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Sammenbrudte trepartsforhandlinger 
 
Først blev betalingsringen omkring København sendt til hjørnespark. En trængselskommission 
blev nedsat. Dernæst valgte finansminister Bjarne Corridon oven på Dansk Metals meddelelse om, 
at man ikke kunne levere to feriedage ved indgangsdøren til trepartsforhandlinger, noget 
hovedkulds at trække stikket ud på flere års højtprofilerede trepartsforhandlinger. 
 
Dansk Metals formand Thorkild E. Jensen 
meddeler pressen, at Metal ikke kan 
medvirke til at finde et øget arbejdsudbud 
gennem afskaffelse af 2 feriedage. Det 
havde andre fagforbund udmeldt tidligere, 
men da Dansk Metal udmeldte det, gjorde 
det selve forskellen. 

 
 
 
 
 
 
 
Lad det være sagt med det samme. Dansk Metal har aldrig ønsket trepartsforhandlingerne hen, 
hvor peberet gror. Men efterhånden tegnede der sig et billede, hvor regeringen ikke var 
leveringsdygtig på ændring af de uretfærdige fradragsregler på det faglige kontingent, som entydigt 
favoriserer de gule forretninger. Regeringen var heller ikke leveringsdygtig på en tilbagerulning af 
genoptjeningsretten til dagpenge til et halvt år. Derimod skulle fagbevægelsen allerede ved 
indgangsdøren aflevere to feriedage. Sådan tegnede billedet sig for Hovedbestyrelsen i Dansk 
Metal, da den forrige torsdag sagde, at nok var nok. Feriedagene stod ikke til salg. Med denne 
udmelding valgte regeringen helt at droppe alle andre veje til at øge arbejdsudbuddet med 20.000 
personer. Regeringen traf et valg, og det kan vi kun tage til efterretning. 
 
Jeg er ikke professor i befolkningsprognoser. Men når jeg læser de seneste prognoser fra 
Danmarks Statistik og Finansministeriets Dream-model, så var der måske en grund til, at Bjarne 
Corridon i sidste instans ikke havde så travlt med ”de 12 minutter” som selve løsningen. I 2009 
fortalte embedsmændenes Dream-model, at andelen af arbejdsdygtige personer mellem 15 og 64 
år frem til 2020 ville falde med 66.000 personer. Året efter sagde samme computer, at 
arbejdsstyrken ville falde med 40.000 personer. Sidste år var tallet faldet til 22.000 personer. Og 
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UPS! I maj 2012 meddelte Dream, at arbejdsudbuddet i 2020 vil være 2.000 personer større end i 
2010.  
Endnu engang. Jeg er ikke professor i befolkningsprognoser, men jeg vil tillade mig at konstatere, 
at ”de kloge” snakker, men om de altid ved, hvad de snakker om, kan jeg godt tvivle lidt på.  
 
Tilbage står imidlertid ”virkeligheden”, og den peger i retning af, at vi fortsat i dette land har brug for 
et generelt uddannelsesløft; vi har brug for flere praktikpladser; vi har brug for 
uddannelsesgarantier til de unge; vi har brug for en styrkelse af Den danske Model; vi har brug for 
kvalitet i den aktive arbejdsmarkedspolitik; vi har brug for en skattereform til styrkelse af vækst og 
som tilskynder til arbejde. 
 
Hovedbestyrelsen i Dansk Metal sagde ikke nej til at trække i arbejdstøjet suppleret med en 
leverpostejmad i frokostpausen. Metal sagde som Dansk Elforbund, FOA, LO-Storbyerne og 
snesevis af lokale fagforeninger nej til ved indgangsdøren at aflevere helligdage og feriedage. 
Standpunktet har en pris i forhold til regeringen og det fremtidige samarbejde, men også en gevinst 
i forhold til fagbevægelsen selv - dens styrke og selvtro.   

 

Moderate lønstigninger 
 
Vedlagt dette nyhedsbrev er for sidste gang i år vedlagt en oversigt over de opnåede lønresultater 
ved forårets lokale lønforhandlinger. Flere arbejdspladser har måttet acceptere uændret løn flere 
år i træk. Disse arbejdspladser er ikke medtaget i oversigten, som alene refererer til 25 
indberettede lønforhandlinger med en opnået gennemsnitsstigning på 2.1 % svarende til en 
lønstigning på 4.18 kr.   

 

HB indstiller ny forbundsledelse 
 
Den 8. september 2012 indleder Dansk Metal sin 55. kongres i Ålborg. På kongressen skal Metal 
vælge ny forbundsformand. På Hovedbestyrelsens møde den 7. juni pegede en enig 
hovedbestyrelse på næstformand Claus Jensen som ny forbundsformand. Til den øvrige 
forbundsledelse blev følgende personer indstillet til genvalg: Hovedkasserer Torben Poulsen samt 
forbundssekretærerne Keld Bækkelund Hansen og Per Påskesen. Som ny næstformand blev 
nuværende souschef i CO-Industri Henrik Kjærgaard indstillet. Som nye forbundsekretærer blev 
afdelingsformand i Sydøstsjælland Steffen Hansen og brancheformand i København Anders 
Laubjerg indstillet. 
 
Følger kongressen disse indstillinger, vil det indebære, at jeg selv efter 19 gode år i Metal 
København som henholdsvis afdelingsformand og brancheformand forlader hovedstaden den 14. 
september 2012 for at tiltræde jobbet som forbundssekretær med forventet ansvar for 
organisationen (organisationssekretær). En udfordring som jeg ser frem til med stor glæde. 

 

e-Nyhedsbrev 
 
Som omtalt i sidste nr. af afdelingens blad opstarter Metal Hovedstaden et nyt elektronisk 
nyhedsbrev henvendt til alle afdelingens tillidsvalgte samt andre fagligt interesserede. e-
Nyhedsbrevet vil være ganske kortfattet og bestå i links til småartikler, der primært vil være at finde 
på hjemmesiden www.metalhovedstaden.dk. Ansvarlig for e-Nyhedsbrevet vil være 
afdelingsformand René Nielsen. Til- og afmelding til e-Nyhedsbrevet kan ske på Metal 
Hovedstadens hjemmeside.  

 

God sommer og tusind tak i denne omgang 
 

http://www.metalhovedstaden.dk/
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Med dette nyhedsbrev modtager du det sidste Faglige Nyhedsbrev i regi af Industri & Byg. For 
undertegnede, der har skrevet samtlige nyhedsbreve, har det været en sand fornøjelse, og jeg vil 
gerne takke for mange dejlige tilbagemeldinger gennem årene. De kritiske har jeg glemt – men 
også tak for dem. 
 
Du ønskes hermed en rigtig god sommerferie, når du når dertil. 
 

 

 
Anders Laubjerg 

 
Tlf: 3363 2829 

laubjerg@danskmetal.dk 
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