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Indsats 2019-2022  

 

Indsatsområder: 

 

1. Afdelingens mål for indsatsen i kongresperioden 2019-2022 

2. Organiseringsindsatsen 

3. Overenskomster og løn 

4. Social dumping 

5. Arbejdsmiljø og arbejdsskader 

6. Afdelingens ungdomsarbejde 

7. Kommunikation  

8. Uddannelse og vejledning 

9. Filialkontorer og åbningstider 

10. Ressourcer 
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Følgende områder har brug for en særlig indsats de kommende år!  
 

1. Afdelingens mål for indsatsen i kongresperioden 2019-2022 

* Vækst i betalende medlemmer og lærlinge.  

*  Det overordnede mål er 100% organisering i elbranchen.   

* At organisere nye lærlingemedlemmer og fastholde dem som ordinære medlemmer efter 
uddannelsen. Målet er 100 % organiserede når læretiden stopper.  

* Få valgt flere tillids-og arbejdsmiljørepræsentanter, samt få opstartet flere klubber. 

* Fastholde den tætte kontakt til tillids-og arbejdsmiljørepræsentanterne. 

* Øge synligheden på arbejdspladserne i afdelingens område. 

* Overenskomstdække alle firmaer indenfor El-branchen i afdelingens område. 

* Medlemmet skal være i centrum. 

*  Give karriererådgivning og jobvejledning.  
 

2. Organiseringsindsatsen 
Strategi 
Bestyrelsen udarbejder strategiplan med vækst og delmål. 

Der laves fokusområder over, hvor der er størst potentiale for medlemsvækst.  

Hele afdelingens geografiske område og alle arbejdsområder skal besøges. 

Der er særligt fokus på bygge-og anlægsprojekterne i afdelingens område. Fokus er bl.a. på 
vikarer, såvel som udenlandsk arbejdskraft og ufaglærte. 

Valg af flere tillids-og arbejdsmiljørepræsentanter og oprettelse af klubber skal styrkes via 
organiseringsarbejdet i perioden. 
 
Arbejdspladsorganiseringsindsatsen 
Det er målet, at afdelingen møder medlemmerne bredt i kongresperioden.  

Medlemstallet i afdelingen skal øges med flere betalende medlemmer. Alle der arbejder inden for 
Dansk El-Forbunds område skal organiseres i Dansk El-Forbund og i lokalområdet, her afdeling 
Østjylland.  

Arbejdspladskriteriet er gældende, hvorfor også medlemmer fra andre afdelinger, som arbejder i 
afdelingens område, skal organiseres hos os.  
 
Tillids-og arbejdsmiljørepræsentanter 

Afdelingen styrker indsatsen for at få valgt flere tillids-og arbejdsmiljørepræsentanter. Der 
udarbejdes en liste over de firmaer, som kan have en tillids-eller arbejdsmiljørepræsentant. Der er 
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særligt fokus på virksomheder uden tillidsrepræsentanter og afdelingen har jævnlig kontakt til 
disse virksomheder. Der planlægges møder med medlemmerne i firmaerne for at få valgt en tillids- 
og arbejdsmiljørepræsentant.  

Der tilsigtes en større information lokalt til tillids-og arbejdsmiljørepræsentanter via udsendelse af 
mails med påmindelse om aktiviteter og andre tilbud samt korte nyhedsformidlinger.  

Afdelingen opfordrer alle nyvalgte tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter til at deltage i forbundets 
grundkurser, samt mindst én gang om året tilbydes alle tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter en 
udviklingssamtale med henblik på kompetence afklaring.  
 
Rekrutteringsindsatsen 

Skolebesøg  

* Afdelingen besøger Grundforløb på de tekniske skoler i afdelingens område. 

*  Afdelingen besøger forløb på EUX-uddannelsen for at organisere denne gruppe. 

*  Afdelingen besøger H1-forløb i samarbejde med forbundets organiseringskonsulent.  

* Afdelingen besøger svendeprøveforløb med det formål at orientere om arbejdsløsheds-
forsikring, regler om ferie, jobmuligheder mv. efter læretidens afslutning.   

* Afdelingen besøger Akademiuddannelserne i samarbejde med forbundets 
organiseringskonsulent. 

 
Medlemsaktiviteter og faglige netværk 

Afdelingens valgte fagsekretærer stilles til rådighed for firmaklubber/medlemmer, der afholder 
møder/klubgeneralforsamlinger mv.  

Hvis medlemmer ønsker hjælp og støtte til opstart af et netværk bistår afdelingen. Afdelingen 
faciliterer netværk for medlemmerne.  

Der kan bl.a. være netværk indenfor tillidsvalgte, brancheområder, lærlinge osv. De lokale netværk 
skal øge fokus på organisering, tillidsvalgte, faglige klubber mv.   

Afdelingen indbyder minimum 4 gange årligt til netværksmøder for tillids- og arbejdsmiljø-
repræsentanter. 

Afdelingen fastholder bestående udvalg og etablerer nye netværk. 

Nye tillids-og arbejdsmiljørepræsentanter indkaldes til introduktionsmøde, hvor afdelingen 
præsenteres; hvad kan afdelingen hjælpe med, medlemsfordele, organisering på arbejdspladsen, 
uddannelsesplanlægning som tillidsvalgt osv. Det tilstræbes at mødet afholdes på virksomheden. 

Afdelingen har minimum 1 gang årligt kontakt med tillids-og arbejdsmiljørepræsentanten, enten 
telefonisk eller ved personlig kontakt. Der skal især være fokus på dem, som afdelingen sjældent 
har kontakt med.  

Afdelingen afholder årligt en konference for tillids-og arbejdsmiljørepræsentanter i de år hvor der 
ikke er Topmøde.  

Afdelingens medlemmer skal tilbydes arrangementer af kulturel og oplysende karakter. F.eks. 
besøg på en arbejdsplads for her at øge indsigten og sammenholdet for alle de forskellige områder 
inden for el-faget.  
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Temamøder/områdemøder 

Afdelingen udbyder minimum 4 temamøder om året med emner der vedrører medlemmernes livs- 
og arbejdssituation samt faglige emner.  

Derudover skal der afholdes temamøder med efter-/videreuddannelse. 

Temamøderne skal også lægges i afdelingens yderområder. 

Områdemøder afholdes i Grenå, Silkeborg og Horsens 1 gang årligt såfremt der er tilslutning dertil. 

Synlighedsindsatsen 

Afdelingen foretager opsøgende arbejde på arbejdspladser i afdelingens område. Afdelingen skal 
være opsøgende minimum 4 gange om måneden. De valgte skal 1 dag pr. uge/14. dag på skift 
foretage arbejdspladsbesøg/opsøgende arbejde på byggepladser og andre virksomheder.  

Bestyrelsen og medlemmerne inddrages i det opsøgende arbejde i fællesskab med de valgte på 
afdelingskontoret. 

I forbindelse med byggepladsbesøg med BAT i afdelingens område, tjekkes også medlemsforhold, 
hvis der stødes på nogen inden for Dansk El-Forbunds område.  

Afdelingen deltager aktivt i de fælles aktiviteter, der er i FH-fællesskabet / BAT-samarbejdet ved 
synlighed og organisering i afdelingens område, især omkring byggepladsbesøg og social dumping. 
 
Fastholdelsesindsatsen 

Medlemmer i restance  

Afdelingskontoret kontakter medlemmer på sletteliste for at fastholde dem. Der laves løbende 
statistik til bestyrelsen i forbindelse med afdelingens medlemsudvikling.  

Medlemmer der ønsker overflytning  

Afdelingskontoret kontakter medlemmer, der ønsker overflytning. Kontakten foretages inden for 2 
arbejdsdage efter modtagelse af ønsket om overflytning.  

Der udpeges en person på kontoret, der foretager kontakten. Dette er for at samle erfaringen.  

Baggrund for ønsket om overflytning registreres i Modulus.  

Udmeldte skal tilbydes at blive kontaktet efter 6 måneder fra udmeldelsen, med henblik på at få 
dem meldt ind igen. 
 
 

3.  Overenskomster og løn 

Afdelingen skal gennem opsøgende arbejde sikre, at nye såvel som eksisterende arbejdspladser er 
overenskomstdækket. Via overenskomster og aftaler kan afdelingen sikre gode løn- og 
arbejdsvilkår.  

Alle der arbejder inden for Dansk El-Forbunds område skal være dækket af en overenskomst for 
hermed at have det retmæssige krav på pension, søgnehelligdagsbetaling, uddannelse mv.  

Der skal arbejdes på ved fortsat overenskomstfornyelse, at der afholdes møder og diskuteres med 
medlemmerne og tillidsrepræsentanter om ønsker og krav til deres daglige arbejdsforhold.  
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Afdelingen understøtter den elektroniske afstemning efter retningslinjerne. Målet er at sikre en 
stemmeprocent på over 50 % af de stemmeberettigede.   

Løntjek 

Afdelingen tilbyder lønrådgivning til medlemmerne og kontrol af lønsedler. Dette gøres synligt 
over for medlemmerne. Det samme gør sig gældende vedrørende kontrakter.  

Afdelingen afholder møde for tillidsrepræsentanterne i forbindelse med de årlige lønforhand-
linger. På mødet gennemgås statistikker, pristalsudvikling mv. samt indsatsen for lønforhand-
lingen.  
 
 

4.  Social dumping 

Afdelingen skal aktivt bekæmpe social dumping, ved opsøgende arbejde og førelse af sager og 
indgåelse af overenskomster med de udenlandske firmaer.  

De udenlandske arbejdere skal tilbydes medlemskab af Dansk El-Forbund.  

Afdelingen skal arbejde på at få kædeansvar og sociale klausuler i alle afdelingens kommuner, 
region og store private ejendomsselskaber. 

Afdelingen skal arbejde på at få flere fastansættelser og færre vikaransættelser.  

Arbejdsløse medlemmer som sendes i løntilskud og aktivering, skal følges nøje, så der ikke sker 
misbrug af disse ordninger. 
 
 

5.  Arbejdsmiljø og arbejdsskader 

Indsatsen for arbejdsskadede medlemmer skal fortsat styrkes. Der skal løbende oplyses om 
medlemmernes mulighed for hjælp i arbejdsskadesager.  

Afdelingens Sikkerheds-og Miljøudvalg skal fortsat arbejde med at styrke såvel det psykiske, som 
det sikkerheds- og sundhedsmæssige arbejde.  

Dette sker ved opsøgende og oplysende arbejde, herunder indsatsen for at få valgt 
arbejdsmiljørepræsentanter i virksomheder.  

Der skal være fokus på det psykiske arbejdsmiljø og sociale sager. 

Afdelingen skal bistå medlemmer i sociale sager i forbindelse med deres arbejdsskader efter 
hovedbestyrelsens retningslinjer. 
 
 

6.  Afdelingens ungdomsarbejde 

Ungdomsarbejdet skal generelt styrkes og der skal arbejdes på at få flere aktive medlemmer i 
ungdomsudvalget. 

Afdelingens ungdomsudvalg arrangerer og afholder arrangementer, faglige som sociale i løbet af 
året. Der afsættes særskilt økonomi til dem efter bestyrelsens indstilling.  

Der skal fortsat tages initiativ for et fælles ungdomsarbejde på regions- og afdelingsplan blandt 
Dansk El-Forbunds ungdomsafdelinger.  

Der etableres lærlingeklubber i firmaer, hvor der er flere lærlinge under uddannelse.  
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7.  Kommunikation  

Afdelingens blad STIK 

Bladet udsendes mindst 4 gange årligt. Bladet indeholder hver gang en aktuel leder fra formanden 
samt et indlæg fra et bestyrelsesmedlem.  

Bladet indeholder hver gang en aktuel faglig sag / problemstilling. Derudover kan bladet indeholde 
information fra a-kassen.  

Sociale medier 

Afdelingen skal være synlig på de sociale medier, såsom Facebook. 

Hjemmeside 

Afdelingens hjemmeside opdateres løbende. 
 
 

8.  Uddannelse og vejledning 

Medlemmerne skal vide, at det er afdelingen, der hjælper med at finde nyt arbejde, hvis man 
mister sit arbejde.  

Målet er at sikre en tæt tilknytning til medlemmerne.  

Afdelingen kontakter arbejdsgiverne i lokalområdet omkring hjælp til rekruttering.  

Der udarbejdes liste over igangværende byggepladser i afdelingens område.  

Alle ledige skal oprette en jobbørsagent.  

Afdelingen udpeger uddannelsesansvarlig og uddannelsesvejledere 

Medlemmets kompetencer skal udvikles og vedligeholdes til fremtidens arbejdsopgaver og job.  

Afdelingen skal tilbyde karriererådgivning til medlemmerne, så det enkelte medlem kan få udviklet 
sine kompetencer. 

Medlemmer under grunduddannelse skal inspireres og vejledes under uddannelsesforløbet, så det 
synliggøres, hvad uddannelsen omfatter.  
 
 

9.  Filialkontorer og åbningstider 

Afdelingens åbningstider på kontoret i Aarhus fastholdes således, at der er åbent mandag fra 8.00 
til 17.00, tirsdag-torsdag 8.00 til 16.00 og fredag 8.00 til 13.30. 

Der er filialkontorer i Horsens og Silkeborg, som er åbent efter aftale.  
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10. Ressourcer  

Afdelingsformanden og bestyrelsen er ansvarlig for at sikre, at der er ressourcer til at afdelingens 
handlingsplan kan gennemføres.  

Afdelingens medlemsansvarlige er afdelingsformanden.  

Retningslinjer for medlemsorganisering og synlighed udføres efter hovedbestyrelsens og afde-
lingens strategiplan. 

 

 

 

 

 

Godkendt af afdelingsbestyrelsen den 21. marts 2019.  

 

 

 

 


