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50.000 kr. i tilskud pr. lærling 
 
Næppe var det blevet gennemført, at arbejdsgiverne kunne modtage op til 16.000 kr. i 
præmie for hver ny erhvervsuddannelseselev, før præmien i november i år med 
øjeblikkelig virkning blev forhøjet til 50.000 kr. 
 
Baggrunden herfor er den alvorlige situation, at indtaget af nye lærlinge på de 
erhvervsfaglige uddannelser er faldet drastisk i 2009 i forhold til året før.  
 

Guldsmedelærling Christian 
Hulsbæk på Guld & Sølv Mes-
sen i Bella Centeret 2009 > 

 
Den nye præmieordning er 
opbygget efter følgende 
retningslinier: 
 
Præmie: 6.000 kr. pr. måned i 
prøvetiden (3 måneder). 
Bonus: 2 x 16.000 kr. efter 
henholdsvis 4 og 7 måneder. 
 
Der påhviler naturligvis de 
tekniske skoler en oplysningspligt 
i forhold til at få gjort 
arbejdsgiverne opmærksomme på de nye muligheder. I Region Hovedstaden har vi fået 
trukket lister ud på de virksomheder, som inden for vores fagområder er godkendt til 
lærlinge, men som pt alligevel ingen har. Disse arbejdsgivere vil vi gøre en 
informationsindsats over for i det nye år. Skal Danmark bestå som produktionsland, er det 
afgørende, at de faglige erhvervsuddannelser fortsat har et indtag af unge mennesker. 
 

 Ok-2010 
 
Ingen overenskomstfornyelser er lette. Det gælder også for de forhandlinger, som nu 
starter op efter nytår inden for industrien. Ingen skal forvente, at arbejdsgiverne møder op 
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med den store tegnedreng på vid gab. Og ingen skal forvente, at en konflikt vil kunne 
presse arbejdsgiverne afgørende i den nuværende beskæftigelsessituation. 
 
I denne situation vil det klogeste - som vore forhandlere måske kan gøre - være at satse 
mere på indflydelse end på penge. Jeg tænker her på bestemmelser i overenskomsterne,  
 

 der kan styrke tillidsrepræsentanternes virke i det lokale samarbejde;  

 der kan øge skifteholdsarbejdernes indflydelse på tilrettelæggelsen af de skæve 
arbejdstider;  

 der kan øge opsagte medarbejderes ret til uddannelse i opsigelsesperioden og 
deres samtidige afvisning af at skulle afvikle ferie i opsigelsesperioden;  

 der kan øge arbejdsgivernes forpligtigelse til systematisk af inddrage 
medarbejderne ved deres valgte tillidsrepræsentanter i hele virksomhedens 
udvikling – og ikke som vi ser det i dag, hvor HR-afdelingerne ofte vokser vildt på 
bekostning af parters samarbejde. 

 
Sidst men ikke mindst må det være afgørende, at vore forhandlere ikke sender et resultat 
til afstemning, som de ikke selv tror på kan vedtages af medlemmerne. I Dansk Metal har 
man beredskabet til en konflikt. Tidspunktet for at kaste millioner af medlemskroner ind i 
en konflikt, kunne dog klart være bedre. Hovedbestyrelsen har vurderet, at en konflikt vil 
koste 45 mio. kr. pr. dag i konfliktunderstøttelse. Medlemmer i arbejde vi blive opkrævet et 
strejkekontingent på 200 kr. pr. påbegyndt uge. 
 

Skifteholdskonference lørdag den 30. januar 
 
Skifteholdsinitiativet afholder lørdag den 30. januar kl. 10-16 en konference i HK-Huset på 
Artellerivej 30 under parolen ”Mindre af det og mere indflydelse på det”. Konferencen 
henvender sig til alle tillidsvalgte, der har skifteholdsproblematikken inde på livet. 

Tilmelding sker på mail@skifteholdsinitiativet.dk med angivelse af navn, tillidshverv, 
arbejdsplads og organisation.  
Yderligere information på http://skifteholdsinitiativet.dk  
 
Skifteholdsinitiativet har udarbejdet 3 ”postkort”, hvoraf ét er vedhæftet dette nyhedsbrev. 
 

Lønstatistik juli kvartal 2009 
 
Lønstatistikken for juli kvartal viser for hele Dansk Metal en stigning på 0,66 kr. til en 
samlet gennemsnitsløn på 174,08 kr. I Metal Hovedstaden er stigningen på 1,16 kr. til en 
samlet løn på 194,52 kr. 

 

Industrisekretariatet bliver til Industri & Byg 
 
Den 1. januar 2010 bliver sekretariaterne Industri samt Bygge & Anlæg fusioneret til 
Industri & Byg.  Sekretariatet vil have  

 4.800 medlemmer 

 178 tillidsrepræsentanter 

 175 sikkerhedsrepræsentanter 

 202 værkstedsrepræsentanter 

 443 virksomheder på Industriens Overenskomst 

 225 på Tekniq 

 125 på DS Håndværk & Industri 

mailto:mail@skifteholdsinitiativet.dk
http://skifteholdsinitiativet.dk/
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 67 på Dansk Byggeri 
 

Sekretariatet vil blive serviceret af 5 personer, som er faglig sekretær Annette Odgaard 
(3363 2836), faglig sekretær John Vinje (3363 2830), faglig sekretær Henrik Stilling (3363 
2840), sekretær Bea Nicolaisen (3363 2833) samt brancheformand Anders Laubjerg (3363 
2829). 
 
Da disse alle kommer fra det nuværende industrisekretariat vil én af årets første opgaver 
blive, at samtlige tillids- og sikkerrepræsentanter samt værkstedsrepræsentanter fra det 
nuværende Bygge & Anlæg vil blive ringet op med henblik på  en præsentation af Industri 
& Byg. 
  
Sekretariatets bestyrelse bliver en meget stor kreds af tillidsrepræsentanter omfattende 
ikke mindre end 22 personer. 
 

Godt nytår 
 
Medens alverdens politikere i Bella Centeret ikke kunne finde ud af ret meget, så kunne 
det ellers udskældte klima arte sig som i ”de gode gamle dage”. Sneen har lagt sig over 
det ganske land og minder os om, at det er solhverv. Efter solhverv kommer julen og 
nytåret, og alle 400 modtagere af dette faglige nyhedsbrev ønskes en glædelig jul og et 
godt nytår.  

 

 
 

 

Anders Laubjerg 


