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KLAR TIL EN 
NY PERIODE 
Øverste myndighed. Dansk El-forbunds 
32. kongres blev overstået uden de 
store sværdslag: Kongressen var meget 
arbejdsorienteret og gjorde klar til  
en ny periode med store udfordringer

Hvor der tidligere har væ-
ret kæmpet større (fag-)po-
litiske slag om for eksempel 
fusion med andre forbund 
eller ej og stop for støtte til 
politiske partier, var den 
netop overståede kongres i 
væsentligt højere grad ’ar-
bejdsorienteret’: De fleste 
diskussioner handlede om, 
hvordan forbundet bedst 
gør sig klar til en fremtid 
med store udfordringer af 
såvel organisatorisk som 
uddannelsesmæssig art. 

Kongressen er Dansk 
El-Forbunds (DEF) øverste 
myndighed. Her vælges for-
bundsledelsen og de faglige 
sekretærer. Lovene lægges 
fast, og sporene for de kom-
mende fire år lægges ud. 

De 235 stemmeberet-
tigede delegerede plus de 
indbudte gæster lyttede 
også til hilsener fra ind- og 
udland. Kongressen uddelte 
kulturpriser, og undervejs 
var der små pauser med 
lidt mere kulørte indslag. 
De fire dage i slutningen af 
oktober og begyndelsen af 
november sluttede med de-
legeretmødet i den faglige 
a-kasse. 

Artiklerne fra kongressen  
er skrevet af Jim Jæger  
og Niels Stoktoft 
Overgaard, og presse- 
fotograf Henrik Bjerregrav 
har taget billederne. 

GENVALG TIL ALLE I HOVEDBESTYRELSEN
Hovedbestyrelsen, 
der sammen med 
den daglige ledelse 
mellem kongresser-
ne udgør forbundets 
højeste myndighed, 
fik genvalg på alle 
poster. Hovedbe-
styrelsen består af 
 formændene for de 

11 afdelinger samt 
ungdomsforman-
den. Fra venstre:
Jens-Olav  Pedersen 
(næstformand), 
 Jesper Emanuel 
Jensen  (Østjylland), 
Erling Jensen (Fyn), 
Henrik Siir Hansen 
(Nordsjælland), 

Claus Lykke Chri-
stensen (Sydjyl-
land), Jan Nielsen 
(Bornholm), Brian 
Poulsen Jensen 
(Midtjylland), Lars 
Bæk (København), 
Dennis Fridthjof 
(Storstrøm), Jørgen 
Juul Rasmussen 

(formand), Morten 
Ahrendt (Ungdom-
mens Landsudvalg), 
Karl-Jørn Petersen 
(Lillebælt), Benny 
Yssing (næstfor-
mand), Jens Kristian 
Andersen (Nordjyl-
land) og Erik Magdal 
(Vestsjælland).
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KONGRESSEN  
VALGTE TRE  
NYE FORBUNDS
SEKRETÆRER 
Efter, at Benny 
 Yssing blev næst-
formand, og Stig 
Pedersen og Allan 
Steenberg Ander-
sen har skiftet job 
til  henholdsvis CO-
industri og borgme-
sterstolen i Tårnby 
Kommune, skulle der 
vælges tre nye for-
bundssekretærer. 
 En af de nyvalgte 
er Hanna Lindstrøm. 
Hun har i de seneste 
fem år arbejdet i for-
bundet som agitati-
onskonsulent. 
 Kongressen ny-
valgte også Martin 
Frank Frederich-
sen. Han blev ansat 
i  posten som afløser 
for Allan Steenberg 
Andersen ved års-
skiftet, men er altså 
nu ’rigtigt’ kongres-
valgt.  
 Endelig blev Lars 
Johansen nyvalgt. 
Han kommer fra en 
stilling som faglig 
sekretær i afdeling 
København. Tidligere 
arbejdede han i man-
ge år på Berlingskes 
trykkeri i København, 
hvor han var kollega 
med formand Jørgen 
Juul Rasmussen. 
 Som forbundsse-
kretærer genvalgtes 
også Allan Holm Pe-
dersen, Lene Christi-
ansen, Ole Tue Han-
sen, Flemming Warth 
og Christian Elgaard. 
 Kongressen ved-
tog desuden, at korp-
set skal udbygges 
med yderligere en 
forbundssekretær. 
Denne stilling vil blive 
opslået på et senere 
tidspunkt og den, der 
bliver ansat, vil så 
have muligheden for 
at blive valgt på den 
næste kongres om 
fire år. 

GENVALG TIL FORMANDEN 
Kongressen genvalgte Jørgen Juul Ras-
mussen til forbundsformand. Dermed 
tager han fat på sin fjerde periode. Jør-
gen Juul Rasmussen blev valgt som for-
bundsformand første gang i 2006.
 Karrieren begyndte som elektrikerlær-
ling på B&W’s skibsværft i København. 
Jørgen Juul Rasmussen meldte sig ind 
i den faglige kamp allerede i læretiden, 
hvor han blev formand i det daværende 
Elektrikerlærlingenes Landsorganisation. 
 I 1983 kom han til Berlingskes trykkeri, 
hvor han senere blev tillidsrepræsentant 
for elektrikerne. I 1993 fortsatte han til 
faglig sekretær i Dansk El-Forbund. 
 Jørgen Juul Rasmussen repræsente-
rer elektrikerne i blandt andet LO’s dag-
lige ledelse og bestyrelsen for Pension-
Danmark.

GEN OG NYVALG TIL FORBUNDSLEDELSEN
Hidtidig næstformand Jan Jensen havde forud 
for kongressen meddelt, at han ikke ville stille op 
til en ny periode. Han stoppede dermed på po-
sten efter 12 år i forbundsledelsen, men fortsæt-
ter i forbundet som konsulent. 
 Som ny næstformand valgte kongressen 
49-årige Benny Yssing. Han kommer fra en post 
som forbundssekretær, og han har arbejdet i for-
bundet siden 2002, hvor han har beskæftiget sig 
med blandt andet uddannelse og teknologi. 
 Benny Yssing danner i de næste fire år næst-
formands-duo med Jens-Olav Pedersen, der blev 
genvalgt på kongressen. De to kender hinanden 
særdeles godt. Da Benny Yssing begyndte som 
lærling i installationsfirmaet Kruse & Mørk i Brøn-
derslev, var Jens-Olav Pedersen tillidsrepræsen-
tant på virksomheden. Han sørgede for, at det 
unge talent straks kom med i fagforeningen.

Jens-Olav 
Pedersen

Jørgen Juul 
Rasmussen

Benny 
Yssing

Hidtidig næst-
formand Jan Jen-

sen stoppede efter 
12 år i forbunds-

ledelsen
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Formandens beretning handler både om at gøre 
status over den forløbne periode og at se frem mod 
den kommende. Begge dele var præget af tilfreds-
hed og fortrøstning – iblandet en dosis bekymring 
– da Jørgen Juul Rasmussen talte til de delegerede 
på Dansk El-Forbunds 32. kongres, der blev holdt 
i Aarhus. 

Tilfredsheden skyldtes ikke mindst den gode 
jobsituation, og at faldet i medlemstallet er stand-
set og afløst af en lille, men stabil stigning. Den nye 
elektrikeruddannelses popularitet gjorde ikke for-
manden mindre tilfreds. 

Uddannelsesområdet fik også den tilfredse 
konstatering med på vejen, at elektrikerne nu i høj 
grad benytter sig af mulighederne for videre- og 
efteruddannelse. Dermed er de brudt igennem det 
’glasloft’, der tidligere blokerede for uddannelse på 
et højere niveau. 

OK-forhandlinger
Overenskomstforhandlingerne i henholdsvis 2017 
og 2018 blev selvfølgelig også bemærket. Resulta-
terne er velkendte, men formanden mente også, 
at den indsats, der løftede stemmeprocenterne op, 
hvor næsten ingen andre i LO-familien kan være 
med, var et stort bifald værd. 

Også det store, interne stridspunkt i forbindelse 
med 2017-aftalen fik ord med på vejen: 

– Der var jo lige det med de 42 timer. Arbejdsgi-
verne forlangte at få det med. Også selv om jeg vil 
tro, at de selv var i tvivl, om det nu var en god idé. I 
dag kan vi konstatere, at så vidt vi har fået rappor-
teret, så er det ikke blevet anvendt et eneste sted 
inden for el-branchen, sagde Jørgen Juul Rasmus-
sen, der opfordrede forsamlingen til at være klar til 

at tage fat på forberedelserne til forhandlingerne 
i 2020. 

900 kroner i timen
Det gennemgående tema var fællesskabet. Det om-
fatter også de udenlandske kolleger, der – igen – er 
i fokus, ikke mindst takket være en Venstre-politi-
kers udmeldinger om, at danske elektrikere koster 
900 kroner i timen. 

Beløbet har intet med virkeligheden at gøre, 
og Jørgen Juul Rasmussen henviste da også til, at 
en københavnsk gennemsnitsløn er på cirka 210 
 kroner i timen. Alligevel skulle de 900 kroner bru-
ges som argument for at hente flere udenlandske 
elektrikere: 

– Nogle kræfter vil gøre alt for at få konkur-
rerende, billig arbejdskraft ind. Nogle kræfter vil 
gøre alt for at mele deres del af kagen i et opsving, 
uden at vi får vores retfærdige del. Det skal de ikke 
få held med. 

– Men fakta er, at virksomhedernes overskud 
i installationsbranchen er steget med 12 procent i 
hvert af årene fra 2014 til 2016. Derefter er de ste-
get ni procent i 2017. Til gengæld steg elektriker-
lønningerne med en halv til tre procent hvert af de 
år. Så der er plads til forbedringer på lønnen, kon-
staterede formanden. 

Social dumping 
Ikke desto mindre skal elektrikerlønnen altså pres-
ses yderligere med import af udenlandsk arbejds-
kraft. Til det sagde han: 

– Vi byder altid udenlandske kolleger velkomne, 
hvis de kommer hertil og arbejder på ordnede vil-
kår og med danske overenskomster. Og vi skal hele 

VORES FÆLLESSKAB 
HANDLER OM TRYGHED
Status. Elektrikernes virkelighed handler om både sikkerhedsnet 
og visioner, fremgik det af formandens mundtlige beretning
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tiden organisere og hele tiden rejse de sager, der 
dukker op for udenlandske kolleger. 

– Til dem, som samtidig lukker øjnene for de 
åbenlyse uretfærdigheder, der finder sted med 
udenlandsk arbejdskraft på nogle danske arbejds-
pladser: I leger med ilden, når I lukker øjnene for 
konsekvenserne for danske lønmodtagere. I leger 
med ilden, når I stikker fingrene i ørerne og ikke vil 
høre om problemerne med social dumping. I risi-
kerer at sætte danskernes opbakning til det stærke 
og åbne internationale samarbejde over styr, hvis I 
ikke lytter til bekymringerne.

– Jeg er selv en stærk tilhænger af EU og inter-
nationalt samarbejde. Der er ikke noget alterna-
tiv. Netop derfor frygter jeg, at Brexit ikke er det 
eneste eksempel, vi kommer til at se på et svækket 
europæisk samarbejde – hvis altså der ikke sættes 
stærkere ind mod social dumping. Så vågn op, kære 
politikere og arbejdsgivere, og lad os i fællesskab 
finde nogle bedre løsninger. 

Fremtidens udfordringer
Til disse konkrete her-og-nu-udfordringer kommer 
de mere generelle, som handler om, hvor faget – og 
fagets forbund – bevæger sig hen. Faget bliver på 
samme tid mere bredt og mere specialiseret: 

– Da jeg startede som elektriker, da fandtes der 
ikke mobiltelefoner. Eller computere. Eller tablets. 
Men nu går det stærkt. Det har allerede fået betyd-
ning for vores lærlingeuddannelse.

– Nogle arbejder med skruetrækkere og bore-
maskiner. Andre med computere og skærme. Nogle 
går med sikkerhedssko. Andre med almindelige 
sko. Kære venner, jeg mener det, når jeg siger, vi 
skal gøre det til et fælles mål, at vi favner alle, sagde 
formanden. 

Han forklarede, at faget er fælles, selv om det 
udøves på forskellige måder. Den faglighed giver 
en styrke, som også vil give resultater på overens-
komstfronten og gennem at præge uddannelser-
ne: De skal ikke kun lige opfylde dagens og vejens 
behov for arbejdsgiveren, men medlemmerne skal 
hver gang have lidt mere med hjem, så de får udvi-
det kompetencerne og dermed får nye muligheder.

– Typografisk Forbund og Grafisk Forbund er 
i dag en del af HK. Faget døde, fordi det ikke flyt-
tede med tiden. Fagforeningen døde, fordi den ikke 
flyttede med tiden. Vi skal ikke begå de samme fejl. 
Tværtimod, vi skal flytte os med tiden. Derfor skal 
vi udvikle vores fagforening – hele tiden. Så den 
kan rumme den nye bredde. 

Hug til regeringen Jørgen Juul Rasmussen:  
– Nogle kræfter vil gøre 
alt for at mele deres del af 
kagen i et opsving, uden at 
vi får vores retfærdige del. 
Det skal de ikke få held med

Uddannelsernes betydning fremgik også af de politiske 
bemærkninger til regeringen, som for nylig lancerede 
et udspil til udvikling af erhvervsuddannelserne: 
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– Pludselig trækker de en kanin op af hatten: Nu 
skal vi ikke længere have den samme ramme om-
kring erhvervsuddannelserne for hele landet. Nu 
skal de enkelte skoler i stedet kunne lave deres eget 
indhold i uddannelserne. Alt imens arbejdsgivere og 
fagforeninger skal have mindre, om nogen, indfly-
delse på uddannelserne. 

– Jeg blev rystet, da jeg hørte det. Vi har lige æn-
dret elektrikeruddannelsen i et tæt samarbejde med 
Tekniq, fordi vi sammen kender branchen, arbejds-
pladserne og fremtiden. Så kære regering, nu skal I 
fandme lytte. Det er alvor. 

– For det første: Stop besparelserne på erhvervs-
uddannelserne. Gør det allerede med den finanslov, 
I sidder med lige nu. I – og vi – kan simpelt hen ikke 
være andet bekendt over for vores unge. 

– For det andet: Stop forslaget om at fjerne ar-
bejdsgivere og fagforeninger fra erhvervsuddannel-
serne. Tværtimod: Giv mere plads til os. 

Måske har politikerne lyttet: Umiddelbart efter 
kongressen droppede regeringen planlagte bespa-
relser på erhvervsskolerne.

Fremtidigt arbejdsmiljø-fokus 
Udfordringer er der altså nok af, selv om det ge-
nerelt går godt. Ud over en del andre problemer 
nævnte formanden også arbejdsmiljøet, som kan 
blive bedre: 

– Vi har stadig alt for mange ulykker. Vi har 
 stadig alt for lidt og for langsom anerkendelse af 
skulderskader og senfølgerne af stødulykker. Vi har 
brug for flere arbejdsmiljørepræsentanter. 

– Derfor vil vi lægge kræfter i Arbejdsmiljø-
repræsentanternes år i 2019. Jeg forventer, vi vil 
styrke forbundshusets arbejde med arbejdsmiljø i 
den kommende periode. 

Der bliver således nok at se til også de næste fire 
år. 

– Det er på tide, vi starter et generationsskifte. Tak 
for mine tolv år i ledelsen. 

Sådan lød det i indledningen til den hidtidige 
næstformand i Dansk El-Forbund (DEF) Jan Jen-
sens arbejdsmarkedspolitiske beretning på kon-
gressen. Han har valgt at trække sig fra sin post, 
men fortsætter som konsulent i forbundet. Efter 
sin personlige bemærkning gik han direkte i kødet 
på det politiske system: 

– Jeg er drøntræt af og sur over den måde, man 
har skåret i dagpengene på, og den måde, man har 
behandlet efterlønnen på. Hvis det fortsætter, kø-
rer vi direkte mod afgrunden med den danske mo-
del og med flexicurity. Jeg er træt af det, fordi det 
har stået på i så mange år, sagde han. 

Omvendt Robin Hood
For 40 år siden var Jan Jensen en glad dreng, sagde 
han: Det var dengang, Svend Auken indførte efter-
lønnen. 

Siden er det gået tilbage på både efterløns- og 
dagpengeområdet, og store nedskæringsrunder 
har præget hvert årti gennem de 40 år. Udviklin-
gen skal vendes, fordi vi er meget tæt på kanten, 
sagde næstformanden og nævnte, at dækningsgra-
den – dagpengenes værdi i forhold til løn – falder 
og falder: 

– Netop nu er den 43 procent af gennemsnits-
lønnen for en elektriker. Og den skal falde yderli-
gere hvert år frem til 2025. Det er omvendt Robin 
Hood-politik. 

FOR 40 ÅR  
SIDEN VAR  
JAN JENSEN  
EN GLAD  
DRENG
Politiske pisk. Årtiers ned-
skæringer i dagpenge og efterløn 
betyder, at den danske model 
kører mod afgrunden, sagde 
næstformanden i sin beretning
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Derfor har DEF i år startet en dagpengekam-
pagne. Jan Jensen nævnte i den forbindelse, 
at i en undersøgelse, som LO har gennemført, 
mener kun 11 procent af DEF-medlemmerne, at 
dagpengene i høj grad giver tryghed. 

Nedslidning og tilbagetrækning
Også seniorer og tilbagetrækning var et tema. 
Politikerne har bestemt, at vi skal blive længere 
på arbejdsmarkedet, og det hjælper med over-
enskomstens sikring af retten til 32 seniordage 
og muligheden for, at man kan bruge sin frit-
valgs-konto og sit pensionsbidrag til at betale 
for seniordagene, hvis man gerne vil trække sig 
trinvist tilbage. 

– Men det løser ikke udfordringen for de 
nedslidte. I vores fag er nogle opgaver ble-
vet mindre fysisk krævende, men der er også 
mange, som har et fysisk hårdt arbejde. Det er 
ikke rimeligt, at elektrikere med slidskader skal 
trækkes gennem yderligere fire år på arbejds-
markedet, sagde Jan Jensen. 

Her er der ingen vej udenom: Flere penge. 
Så må topskatten blive højere, og arveskatten 
skal være, som den altid har været. 

– Efterlønsordningen bliver nok ikke bedre 
end nu. Men så må politikerne komme med en 
anden løsning. De kan ikke være andet bekendt. 
Når det gælder undergravningen af trygheden 
for almindelige lønmodtagere, har partierne på 
Christiansborg skabt rodet. Så må de også selv 
rydde op, sagde Jan Jensen. 

Struktur i a-kassen
Efter det politiske overblik vendte han blik-
ket indad mod den omlægning af opgaver, der 
i a-kassesammenhæng har været mellem af-
delinger og forbundshuset. Nu er princippet, 
at vejledning om job og uddannelse foregår i 
afdelingerne, mens vejledning om ydelser og 
økonomi – og udbetalinger – sker i forbundshu-
set. Forløbet har været tilfredsstillende, mente 
Jan Jensen: 

– Jeg har ikke hørt om utilfredse medlem-
mer i den forbindelse. Kun om tilfredse. Næste 
skridt er kompetenceudviklingen for de perso-
ner, der er involveret i a-kassearbejdet. Alt i alt 
vil a-kassen blive mere veldrevet. 

Men udviklingen slutter ikke der. Jan Jensen 
opfordrede sine arvtagere til at fortsætte med 
effektiviseringer. Et fokus på digitalisering kan 
ifølge den afgående næstformand frigøre admini-
strative ressourcer på 20 procent i løbet af få år. 

Måske vil det også medføre, at elektrikernes 
a-kasse falder lidt ned fra topplaceringen på den 
liste, der handler om prisen for medlemskabet. 

Jan Jensen:  
– Partierne på Christians-
borg har skabt rodet. Så 
må de også selv rydde op
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Taler, diskussioner, afstemnin-
ger og et lille grin i ny og næ. 
Kongressen bød ikke på de store 
overraskelser, men det var ikke 
ensbetydende med, at der ikke 
var drama. 

For eksempel kaldte det på 
følelser, da de delegerede disku-
terede, om der også skulle være 
personer bag de stemmer, som 
de enkelte afdelinger har i ho-
vedbestyrelsen. Resultatet blev 
en fortsættelse af det eksisterede 
system, hvor hver afdeling er re-
præsenteret ved formanden, som 

så har det antal stemmer, den 
pågældende afdeling nu har alt 
efter dens størrelse. 

Også spørgsmålet om for-
bundssekretærernes deltagelse i 
hovedbestyrelsens møder kaldte 
på følelserne. Og også her fort-
sætter situationen, hvor sekre-
tærerne ikke deltager i møderne, 
men kan blive kaldt ind som ’eks-
pertbistand’. 

Danmark og Norden
LO-formand Lizette Risgaard 
havde sin første offentlige op-

træden efter offentliggørelsen af, 
hun fra 1. januar er formand for 
Fagbevægelsens Hovedorganisa-
tion, FH: Den nye sammenlæg-
ning af LO og FTF. 

– Når 1,4 millioner medlem-
mer står sammen i FH, er vi 
svære at komme udenom. Og 
elektrikerne bliver ikke glemt i 
det store fællesskab. Jeres for-
mand er kendt som en benhård 
forhandler, og han er stædig som 
et æsel, sagde hun blandt andet. 

Folketingsmedlem Dan Jør-
gensen talte om værdien ved 

Udsyn. Perspektiverne skiftede mellem det lokale og det internationale

Kongres-indtryk
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tryghed og tillid i samfundet, 
mens norske Jan Olav Andersen, 
der er formand for samarbejdet 
mellem de nordiske elektriker-
forbund, pegede på, at der er 
store lønforskelle mellem elek-
trikere rundt om i Europa: 

– Men det problem har vi ikke 
i Norden. Samarbejdet sikrer, at 
overenskomster ikke undergra-
ves, selv om elektrikere bevæger 

sig over nordiske grænser. Det 
kan være et mønster for andre 
dele af verden. 

Borgmester i Aarhus Jacob 
Bundsgaard fortalte stolt om 
5.000 nye borgere hvert år, tu-
sinder af nye arbejdspladser og 
mange byggekraner. Men det 
sociale ansvar lå ham også på 
sinde, og derfor er Aarhus gået 
foran med uddannelsesklausuler 
og sociale klausuler, når kommu-
nen køber ind, fortalte han. 

Internationalt perspektiv
Formanden for det jordanske 
elektrikerforbund Ali Al-Hadid 
gik på talerstolen for at takke for 
den støtte, som Dansk El-For-
bund har ydet i form af et solida-
ritetsprojekt. Han fortalte blandt 
andet, at medlemmerne i det 
jordanske el-forbund gennem de 
seneste ti år har mistet 15 kolle-
ger ved arbejdsulykker. 

I projektet hjælper de danske 
elektrikere kollegerne i Jordan 
med blandt andet opbygnin-
gen af et registreringssystem og 
kommunikationssystemer, der 
skal bruges i forbindelse med 
organiseringen og etablering af 

ungdomsarbejde og -organisering 
samt overenskomstdækning.

Der var også alvorsord fra ta-
lerstolen, da Ambet Yuson, for-
mand for den internationale byg-
gearbejderorganisation, Building 
and Woodworkers Internatio-
nal (BWI), overbragte sin hilsen: 
Frygt, ondskab og vold fylder 
mere og mere i flere og flere lande 
verden over. En veritabel højre-
bølge vælder frem overalt, og det 
er nødvendigt at gå til modstand. 
Men der er også lys i mørket: 

– Det er ikke kun i Jordan, 
I har gjort det godt. Danmarks 
elektrikere har været en drivende 
kraft i opbygningen af den inter-
nationale sammenslutning for 
elektrikere, Global Power Trade 
Union. I er globale organisatorer, 
konstaterede han til forsamlin-
gens bifald. 

LO-formand Lizette Risgaard:
– Elektrikerne bliver ikke glemt i  
det store fællesskab

Jan Olav Andersen:
– Vores nordiske 
samarbejde sikrer, 
at overenskomster 
ikke undergraves, 
selv om elektri-
kerne bevæger sig 
over de nordiske 
grænser

Ali  
Al-Hadid

Dan  
Jørgensen

Ambet  
Yuson

Jacob 
 Bundsgaard
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Indtil for få år siden havde al-
mindelige arbejdere i Danmark 
udbredt tillid til ’systemet’: Når vi 
bliver syge, får vi pleje. Når vi bli-
ver arbejdsløse, får vi hjælp. Når 
vi bliver gamle, bliver vi passet. 

Helt sådan er det ikke i dag. 
Oplevelsen af, at samfundet 
spænder et sikkerhedsnet ud for 
den enkelte, er begyndt at skride. 

Endnu er skreddet ikke en 
lavine, men oplevelsen har hidtil 
båret folks tillid og opbakning 
til velfærdssystemet og det poli-
tiske system som sådan: Derfor 
er dét, der sker lige nu, en meget 
stor ændring. 

Men den øgede utryghed har 
været og er i stort omfang usyn-

Almindelige 
arbejderes 
ønske om 
tryghed 
skal tages 
alvorligt

Synlig bekymring. Forfatter og foredragsholder 
modtager DEF’s Kulturpris – og har en opfordring 
til både politikere og fagbevægelsen

kongressen den ene af to modta-
gere af forbundets Kulturpris.

Som det fremgik, da for-
bundsformand Jørgen Juul 
Rasmussen begrundede prisen 
på 25.000 kroner, er han i sit ar-
bejde optaget af, hvordan almin-
delige danskeres liv udvikler sig. 
Han beskriver effekten af politi-
ske beslutninger og økonomiske 
tiltag – både generelt med blandt 
andet den stigende ulighed og 
konkret med de konsekvenser, 
den enkelte oplever. 

Den viden, han bygger sin 
virksomhed på, opnår han både 
gennem analytisk journalistisk 
research-arbejde og fra samtaler 
med de mange – og meget for-
skellige – mennesker, han møder 
på sine turneer: I stort omfang er 
det ’folkets røst’, der på forskel-
lig vis toner frem på siderne i 
hans bøger. 

lig i medierne og for politikerne. 
Derfor er det afgørende, at den 
nu kommer øverst på den politi-
ske og offentlige dagsorden. 

Og det skal ske med hjælp fra 
fagbevægelsen. Forbund som 
Dansk El-Forbund (DEF), hvor 
mange medlemmer har fysisk 
belastende arbejde og nu har ud-
sigt til endnu flere nedslidende 
år på arbejdsmarkedet, har en 
vigtig opgave foran sig. 

Folkets røst
Ovenstående er en meget kort 
sammenfatning af det seneste 
budskab fra journalist, forfatter 
og foredragsholder med mere 
Lars Olsen. Han var på DEF-

TEKST: JIM JÆGER
FOTO: CLAUS BOESEN &  
HENRIK BJERREGRAV
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39 procent
Lars Olsens seneste bog ”Det 
forsvundne folk” udkom for ny-
lig. Titlen bygger på, at en stor 
del af befolkningen overses, når 
politikere, eksperter og medier 
diskuterer politiske og økonomi-
ske reformer. 

Den fremherskende opfattel-
se af, at vi lever i et ’videnssam-
fund’, og at vi lever af kreativi-
tet og højt uddannelsesniveau, 
levner ikke megen plads til, at vi 
– også – i høj grad er et produk-
tionssamfund, hvor 39 procent 
af arbejdsstyrken har fysisk kræ-
vende arbejde. Det udføres af 
slagteriarbejdere, sosu-assisten-
ter, bygningsarbejdere, elektrike-
re og mange, mange flere. 

Denne del af befolkningen 
spiller ikke golf som millionæ-
rer på efterløn. Men den rammes 
hårdt af reformer, der vedtages, 
fordi levealder og sundhed øges i 
visse grupper, som trækker gen-
nemsnittet op, og fordi alle der-
for ’sagtens’ kan snuppe nogle år 
mere på arbejdsmarkedet. 

Som eksempler kan nævnes 
pensions- og efterlønsreformer, 
nedskæringer på dagpenge og 
sygedagpenge og på bevillin-
gerne til arbejdsmiljøindsatsen 
og iværksættelsen af mange me-
ningsløse ressourceafklarings-
forløb i forbindelse med førtids-
pension – og senest planer om 
yderligere åbning for udenlandsk 
’arbejdsudbud’ og løndumping. 
Mange har protesteret, men 
generelt er det embedsværkets 
regnemodeller og det politiske 
sprogbrug, der slår igennem i 
medierne, og når beslutningerne 
træffes. 

Resultatet er følelsen af af-
magt hos en stor befolknings-
gruppe. Utryghed og mistillid til 

Arbejdermuseets festsal passer fint til et billede af Lars 
Olsen i anledning af DEF’s Kulturpris: Modtagelsen af 
hans nye debatbog har nærmest været en fest

DEN FØRSTE PRIS
Journalist, forfatter og foredragsholder mv. Lars 
Olsen er både taknemmelig og en smule benovet 
over at modtage Dansk El-Forbunds kulturpris. 
 – Det er en anerkendelse, som jeg er meget 
glad for. Jeg har fået anerkendelse i form af, at 
folk gerne vil høre, hvad jeg har at fortælle, og jeg 
har fået respekt for mit arbejde. Uden den respekt 
havde jeg heller ikke kunnet leve af forfatter- og 
foredragsvirksomheden.
 – Men det er første gang, jeg får sådan en offi-
ciel påskønnelse. Tak for det, siger han.

’systemet’ vinder frem, hvilket 
konkret bekræftes af målinger 
gennemført af TrygFonden: I 
2004 var tre procent grundlæg-
gende utrygge i hverdagen – i 
dag er tallet 17 procent, og også 
blandt de mere trygge breder 
usikkerheden sig. 

Frem med de forsvundne
Lars Olsens ærinde er at råbe 
offentligheden op og bringe ’de 
forsvundne’ frem i lyset. Faktisk 
har han ret stor succes med fore-
havendet. 

Dels har der gennem en år-
række været stor interesse for 
både hans bøger og foredrag, 
dels har modtagelsen af ”Det 
forsvundne folk” næsten været 
overvældende.

– Jeg havde ikke regnet med, 
at den ville slå så stærkt igen-
nem. Interessen har også været 
stor hos nogle af de politiske 
partier, jeg er kritisk over for i 
bogen, siger Lars Olsen. 

– Det viser også, at det er nu, 
der er håb om at få genskabelse af 
tryghed i samfundet højt på dags-
ordenen. Politikerne er mere lyd-
høre i dag end for bare et år siden. 

Lars Olsen mener, at ikke 
mindst fagbevægelsen skal be-
nytte sig af denne nye lydhørhed 
og rejse de velfærds- og tryg-
hedsspørgsmål, der optager med-
lemmerne. Gerne sammen med 
de mest lydhøre politiske partier: 

– I perioden fra nu og frem 
til valget er ’vinduet’ mere end 
almindeligt åbent for den sociale 
dagsorden. Derfor: Kast al kraft 
ind nu, opfordrer forfatteren. 

Vær aktiv, hvor du kan
Dermed mener han, at histori-
en om utrygheden skal fortæl-
les overalt med alle midler: På 

arbejdspladserne, til familiesam-
menkomster, i debat og dialog 
med politikerne, i læserbreve og 
historier i de traditionelle me-
dier og ikke mindst på de sociale 
medier: 

– Brug hinanden, fortæl jeres 
historier og del kommentarer og 
dokumentation i Facebook- og 
Twitteropslag. Gennem de nye 
medier kan man både komme til 
orde og få budskaber bredt ud 
også uden om de store, traditio-
nelle medier. Der er en enorm dy-
namik og kraft i den sociale util-
fredshed, og den, der bliver dens 
talerør, vil få kraftig medvind. 

Lars Olsen opfordrer alle til at 
deltage i debatten, men de faglige 
meningsdannere har et særligt 
ansvar: De skal selv blande sig, 
men de skal også støtte de med-
lemmer og kolleger, der gerne vil 
deltage, men som måske er usikre 
på, hvordan man gør. 
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”Hvis man ikke kender fortiden, 
forstår man ikke nutiden og eg-
ner sig ikke til at forme fremti-
den.” 

Citatet af den franske filosof 
og politiske aktivist Simone Weil 
rammer hovedet på sømmet, når 
det gælder Dansk El-Forbunds 
(DEF) begrundelse for at tildele 
kulturprisen og 50.000 kroner 
til Selskabet for Arbejderhistorie 
(SFAH), som blev uddelt på for-
bundets kongres. 

– I får prisen, fordi I giver 
mulighed for, at historikere kan 
få deres forskning formidlet, så 
den bliver tydelig og bemær-
ket. Så den får betydning for, 
hvordan vi forstår vores fortid, 
og hvordan vi forstår de konse-
kvenser, fortiden har for vores 
liv i dag, lød det fra forbundsfor-

mand Jørgen Juul Rasmussen, 
da han overrakte kulturprisen til 
formand for SFAH Mads Bruun 
Pedersen. 

Arbejderhistorie til folket 
SFAH blev oprettet i 1970 under 
navnet Selskabet til Forskning i 
Arbejderbevægelsens Historie 
og var et resultat af det opsving, 
som studiet af arbejderbevægel-
sens historie oplevede fra slut-
ningen af 1960’erne. Tidligere 
var det først og fremmest arbej-
derbevægelsen selv, der havde 
skrevet sin egen historie, men 
fra 1970’erne og frem blev det i 
højere grad historikere og andre 
fagfolk, som kom til at dominere 
feltet. 

Det gav nye dimensioner til 
arbejderhistorieforskningen, 

Kulturpris til forskning 
i arbejderhistorie
Synlig historie. Selskabet for Arbejderhistorie (SFAH) modtog  
Dansk El-Forbunds kulturpris og 50.000 kroner, som skal bruges  
på formidling af forskning i arbejderbevægelsens historie

OM SELSKABET FOR ARBEJDERHISTORIE 
SFAH blev grund-
lagt i 1970 under 
navnet Selska-
bet til Forskning 
i Arbejderbevæ-
gelsens Histo-
rie. Medlemsor-
ganisationen er 
åben for enhver, 
der interesserer 
sig for arbejder-
bevægelsens og 

arbejderklassens 
historie i Dan-
mark såvel som 
internationalt. 
 SFAH er poli-
tisk og organisa-
torisk uafhængig 
og ledes af en 
medlemsvalgt 
bestyrelse. Sel-
skabet arrange-
rer læsekredse, 

seminarer og de-
batarrangemen-
ter og udgiver 
bøger. 
 En gang årligt 
uddeles Arbej-
derhistoriepri-
sen, ligesom 
man afholder 
Arbejderhisto-
riefestival på 
Arbejdermuseet 

og udgiver tids-
skriftet Arbejder-
historie to gange 
årligt. Hjemmesi-
den hedder sfah.
dk, og på den kan 
man også tilmel-
de sig et gratis 
nyhedsbrev. Man 
kan også følge 
SFAH på Face-
book. 

som selskabet lige siden har 
diskuteret, perspektiveret og 
formidlet til omverdenen. SFAH 
arrangerer diskussionsmøder, 
læsekredse, seminarer, foredrag, 
driver forlagsvirksomhed og ud-
giver to gange om året tidsskrif-
tet Arbejderhistorie. 

Derudover uddeler selskabet 
årligt Arbejderhistorieprisen. Og 
som noget nyt er man i gang med 
at uddanne en række ’podcaste-
re’, som skal formidle arbejder-
historien til en bredere kreds i 
befolkningen. 

Anerkendelse af indsats 
– Det er meget specielt, at vi som 
selskab modtager en pris, så det 
var svært at få hænderne ned i 
bestyrelsen, da vi fik beskeden. 
Alle er vældigt begejstrede og 
glade. Prisen bliver opfattet som 
en anerkendelse af, at selskabet 
udfører et stykke arbejde, som 
DEF mener er vigtigt, forklarer 
formand for SFAH Mads Bruun 
Pedersen. 

Han er uddannet historiker 
og har siden 2005 arbejdet som 
journalist for Byggefagenes Sam-
virke og siden 2013 for Lysstyr-
ke, som er medlemsbladet for 
elektrikerne i DEF’s afdeling Kø-
benhavn. I foråret blev han valgt 
som formand for SFAH, der i dag 
tæller omkring 350 medlemmer 

TEKST: BENJAMIN 
ROTHENBORG VIBE
FOTO: HENRIK BJERREGRAV
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med professionel eller personlig 
interesse i arbejderbevægelsens 
historie. 

Arbejderbevægelsens 
betydning
Siden han blev medlem af 
 selskabet, har Mads Bruun Pe-
dersen været med til at arran-
gere den populære Arbejder-
historiefestival, som i oktober 
løb af stablen på Arbejdermu-
seet i København for femte år 
i træk. Flere end 700 personer 
deltog i festivalen, som er gratis 
for alle takket være økonomisk 
støtte fra en række fagforbund, 
heriblandt DEF. 

Mads Bruun Pedersen peger 
på festivalens voksende popu-
laritet som et udtryk for en øget 
historiebevidsthed i samfundet, 

hvor folk gerne vil kende deres 
fortid og oprindelse. 

– Der er mange ting i dag, 
som ikke giver mening, hvis man 
ikke forstår, hvor de kommer fra. 
Derfor er det vigtigt, at vi – ikke 
mindst blandt de unge – får ud-
bredt kendskabet til, hvordan det 
samfund, vi har i dag, er baseret 
på ting, som tidligere genera-
tioner har kæmpet for. I SFAH 
ser vi det faktisk som en del af 
kulturkampen i Danmark at bi-
drage til, at folk får en forståelse 
for arbejderbevægelsens rolle og 
betydning, forklarer Mads Bruun 
Pedersen.

Fagforeningen som 
kildemateriale 
I SFAH har man ifølge forman-
den et ønske om i endnu højere 

grad at samarbejde med fagbe-
vægelsens forbund og lokalafde-
linger om at sikre arkivmateria-
ler for eftertiden ved for eksem-
pel at indføre en ’arkiv-politik’. 

– Det kan være medlems-
blade, klubblade eller be sty rel-
ses referater fra overenskomst-
udvalg eller arbejdsmiljøudvalg. 
Det er vigtige kilder til forståelse 
af, hvilken bevægelse vi er en del 
af, og til at belyse de omskiftelige 
samfundsforhold, som påvirker 
og former os. Det er et kæmpe 
bidrag til historikerne, at de 
kan støtte sig til de kilder, som 
fagforeningerne udgør og tilve-
jebringer, mener Mads Bruun 
Pedersen. 

MEGET MERE 
KONGRES 

I NÆSTE 
 ELEKTRIKEREN
Kongressen 

lå egentlig 
efter deadline 

for fagbladet 
Elektrikeren, 
og derfor er 

en del af artik-
lerne på disse 

sider – inter-
views mv. – 

produceret på 
forhånd. 

 En mere 
detaljeret 

gennemgang 
af for eksem-
pel vedtagne 

lovændringer, 
andre for-

slag og andre 
artikler fra 

kongressen 
vil blive bragt i 

næste blad. 

Mads Bruun Pedersen 
modtager den store 

kulturpris på vegne af SFAH
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EN KONGRES I 
ARBEJDSTØJET 
Dansk El-Forbunds kongres er altid fire intense arbejdsdage 
for deltagerne, der har sat sig ind i et hav af detaljer i 
forbindelse med forslag, love og regnskaber. Men tidligere har 
det ofte været de store emner på dagsordenen som fusion/ikke 
fusion eller partistøtte, der har løbet med opmærksomheden. 
  Sådan var det ikke, da den 32. kongres blev afviklet i 
Aarhus i slutningen af oktober og begyndelsen af november. 
Der var ingen store dramaer, men til gengæld masser af 
rugbrødsarbejde og beslutninger, der peger fremad. 
Stemningen var præget af, at det går godt for forbundet, 
men samtidig var kriseårene ikke længere væk, end at alle 
også vidste, at udviklingen hurtigt kan vende: Det er nu, 
sammenholdet skal rustes til også at bevare styrken fremover. 
  Teksterne i dette kongres-tema er skrevet af Jim Jæger og 
Niels Stoktoft Overgaard. Pressefotograf Henrik Bjerregrav 
har taget billederne.
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Hvor man tidligere har 
skullet lede tre forskellige 
steder og derefter sam-
menholde oplysningerne, 
har Dansk El-Forbund 
(DEF) nu et enkelt, samlet 
dokument, der indeholder 
formålsparagraf, strategi og 
handlingsplan for perio-
den 2018-2022. Uden større 
sværdslag vedtog kongres-
sen et forslag, der bygger 
videre på de tre tidligere 
dokumenter.

Der var dog enkelte æn-
dringsforslag til det frem-
satte forslag. Et af dem kom 
fra afdeling København, og 

resultatet blev et øget ambi-
tionsniveau, når det gælder 
organisering af lærlingene. 

I forslaget hed det, at 
målet er, at 90 procent af 
lærlingene er organiserede, 
når læretiden er overstået. 
Jesper Bak Larsen fra afde-
lingen mente, at forbundet 
bør have en ambition om 
100 procents organisering – 
og efter bifaldet at dømme 
var mange enige.

Ændringsforslaget, der 
også blev vedtaget, var lidt 
mindre ambitiøst: Målsæt-
ningen er nu en organise-
ringsgrad på 95 procent.

FORBUNDET BEHOLDER NAVNET
Dansk El-Forbund behol-
der sit navn, som det er. Et 
forslag om at ændre det til 
Dansk El og Teknik For-
bund blev trukket tilbage. 
Baggrunden for forslaget 

var ønsket om at markere 
den udvikling, faget gen-
nemløber.

Kongressen vedtog i 
stedet, at der, når navnet 
nævnes, bruges en udvi-

dende tekst, der markerer 
udviklingen. For eksempel: 
Dansk El-Forbund – orga-
niserer elektrikere og tek-
nikere.

KONFLIKTFONDEN: KUN TIL KONFLIKT
Man skal ikke sælge skin-
det, før bjørnen er skudt. 
Egentlig havde hovedbesty-
relsen indstillet til kon-
gressen, at konfliktfonden 
opskrives med 50 millio-
ner kroner fra det forven-
tede salg af Alka-aktierne, 
men dette salg blev i første 
omgang skudt til hjørne af 

Konkurrencestyrelsen (som 
nu siden igen har ’frigivet’ 
salget). 

Hovedbestyrelsen ville 
også gerne bemyndiges til 
at vurdere fondens størrelse 
i forhold til det nødvendige 
konfliktberedskab. Når der 
var penge nok, kunne mid-
ler herfra eventuelt bruges 

til særlige faglige indsats-
områder.

Der blev ikke noget skind 
af disse bjørne. De foreslå-
ede afsnit om henholdsvis 
pengene fra Alka-salget og 
bemyndigelsen til øvrig an-
vendelse af pengene blev 
slettet fra den tekst, som 
kongressen vedtog. 

AMBITIONERNE  
FIK EN LILLE  
TAK OPAD
Nu har Dansk El-Forbund en samlet 
plan for formål, strategi og handlinger

Logisk opbygning
Det samlede dokument, 
hvor man nu kan finde ho-
vedlinjerne i forbundets po-
litik, er bygget op, så man på 
en lang række områder først 
præsenteres for formålet – 
altså hvad forbundet ønsker 
– fulgt af den overordnede 
strategi og siden de konkre-
te handlinger, der skal sikre, 
at det sker.

Et eksempel kan være 
 arbejdsmiljøområdet. Her  
er forbundets formål at 
sikre, at medlemmerne er 
trygge i jobbet. Dette pin-
des efterfølgende ud i fem 
strategiske punkter, hvor et 
af dem for eksempel er, at 
der skal vælges og uddannes 
arbejdsmiljørepræsentanter 
på alle arbejdspladser. Her-
efter følger en handlings-
plan på otte punkter, hvor et 
eksempel er, at afdelingerne 
udpeger en arbejdsmiljøan-
svarlig. 

Man kan finde hele det 
omfangsrige visionspapir på 
den særlige kongreshjem-
meside kongres.def.dk.
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FAGBLADET FORTSÆTTER UDGIVELSE PÅ PAPIR
Fagbladet Elektrike-
ren, der med denne 
udgave afslutter sin 
111. årgang, vil fortsat 
udkomme på papir. 
Det står klart, efter at 
kongressen afviste et 

nordjysk forslag om, 
at papirbladet skulle 
udgå og afløses af en 
digital, printvenlig 
udgave. 

Forslaget var frem-
sat som en tilføjelse 

til hovedbestyrelsens 
forslag om fortsatte 
midler til den lokale 
indsats for organise-
ring og fastholdelse. 
Dette forslag blev til 
gengæld enstemmigt 

vedtaget, og til formå-
let afsættes lidt over 
4,5 mio. kroner over 
de næste fire år. 

Nogle af pengene 
kommer fra et andet 
vedtaget forslag om 

midler til særlige ud-
viklingsområder, og 
vedtagelsen får ikke 
betydning for kontin-
gentet.

Det går godt for elektrikerne. Beskæf-
tigelsen tordner af sted, og jobsikker-
hed er også i høj grad lig med økono-
misk sikkerhed.

Situationen er generelt den samme 
for deres forbund. Økonomien er 
stabil, og udsigterne er gode. Situa-
tionen er bedre end for fire år siden, 
hvor næstformand Jens-Olav Peder-
sen senest præsenterede forbundets 
regnskab. 

Han fortalte, at forbundet gennem 
årene har været opmærksom på de 

Jens Olav-Pedersen fik stort set 
 ingen bemærkninger til regnskabet

En tilfreds næstformand fik 
regnskabet vedtaget uden problemer

DER ER STYR 
PÅ PENGENE

Formue i Dansk El-Forbund
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bet Alka til Tryg. Når eller hvis, salget 
går igennem, vil det give endnu en 
stor millionindsprøjtning til formuen, 
men disse penge er der ikke budget-
teret med:

– Vi sælger ikke skindet, før bjør-
nen er skudt, konstaterede Jens-Olav 
Pedersen.

Moral og økonomi
Inden, han overlod det til forsamlin-
gen at tage stilling til regnskabet, for-
talte han også, at forbundet har bedt 
om et møde med Danske Bank, der 
forvalter en del af formuen: Den sene-
re tids sager har gjort det nødvendigt 
at inddrage mere moralske aspekter i 
forretningsforholdet.

Efterfølgende var der ingen slin-
ger i valsen. Der var kun en enkelt 
bemærkning fra en delegeret, inden 
forsamlingen enstemmigt godkendte 
regnskabsaflæggelsen.

Hele regnskabet kan findes på  
kongres.def.dk. 

forskellige faresignaler og har handlet 
derefter. Det kaldes rettidig omhu, og 
han sammenlignede situationen med 
bilkørsel: 

– Vi kan sige, at vi er skiftet til en 
mere moderne og driftssikker bil. Men 
vi skal alligevel holde øjnene rettet 
mod vejen og køre efter forholdene.

Uændret kontingent
Der ligger flere forhold bag den sta-
bile situation, der blandt andet har 
manifesteret sig i, at kontingentet til 
forbundet har kunnet holdes uæn-
dret i årene 2016, 2017 og 2018. Ikke 
engang en regulering i forhold til den 
almindelige prisudvikling er det ble-
vet til. 

En af årsagerne er, at medlemstil-
bagegangen er standset og afløst af 
stabilitet og endda mindre fremgang. 
Der er også styr på udgifterne, og så 
har salget af forbundshuset givet et 
pænt tilskud til formuen. 

Huset er afløst af et lejemål, som 
forbundet deler med blikkenslagerne 
og malerne. Stordriftsfordelene er be-
gyndt at vise sig og medvirker også til 
næstformandens fortrøstningsfuldhed.

For et år siden besluttede hovedak-
tionærerne at sælge forsikringsselska-
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TOPMØDESUCCES LEVER VIDERE
Siden 2004 har forbundet midt mellem kongresserne holdt store træf 
for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter – også kaldet topmøder.  
Fire styk er det blevet til, og de har været en stor succes, som forbun-
det ønsker at fortsætte.

Bevillingerne til den kommende periode udgør lidt over ni mio. 
kroner. Pengene skal dække udgifterne til både de landsdækkende 
topmøder og de regionale/lokale, der holdes de år, hvor der hverken er 
kongres eller topmøde.

OKKRAV: NY FOND TIL SENIORORDNINGER
Efterlønnen er snart væk. Pensionsalderen vil stige voldsomt. Derfor er 
der brug for nye initiativer, som kan støtte ældre, når kroppen sætter 
begrænsninger.

DEF vil ved de næste overenskomstforhandlinger forsøge at få opret-
tet seniorfonde. Virksomhederne skal betale et antal øre pr. arbejdstime, 
ligesom det allerede foregår med barselsfonde og uddannelsesfonde.

Fondene skal så kunne støtte seniorordninger. De skal være til gavn 
alene for medlemmer af DEF. Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

FORTSAT PENGE TIL STYRKET FAGPOLITISK INDSATS
Knap tre og næsten fire en halv mio. kroner: Kongressen vedtog at 
fortsætte med at finansiere henholdsvis en styrket fagpolitisk  
indsats og særlige udviklingsprojekter – og herunder udvikling af 
 organisationen. 

Den mere konkrete beslutning om, hvordan pengene bruges, skal 
tages af hovedbestyrelsen. Pengene kommer fra forbundets midler og 
giver ikke kontingentstigninger. 

Som eksempler på, hvad aktiviteterne kan være, nævnes under den 
fagpolitiske indsats kampagner og aktiviteter, der påvirker medlem-
mernes arbejdsliv og fritid, støtte til solidaritetsprojekter mv. 

Udviklingsprojekter kan være afdelingernes organiseringsind-
sats, tiltag vedrørende akkordmentorordningen, der er igangsat i den 
overståede kongresperiode, særlig agitationsindsats på akademierne, 
forbundets deltagelse i organiseringsindsatsen samt styrkelse af kom-
munikationsområdet.

NU INTRODUCERES NYE INTROKURSER
Mange DEF-medlemmer er interesserede i det faglige arbejde, selv  
om de ikke bestrider et tillidshverv. Derfor har de også interesse i at  
få udvidet den faglige værktøjskasse gennem et fagligt kursus, uden 
at de af den grund skal deltage på de modulforløb, der nu har afløst de 
hidtidige grundkurser.

De fire etablerede modulforløb, der tidligere er blevet omtalt 
her i Elektrikeren, kaldes M1, M2, M3 og M4. Et inspirations- eller 
 introduktionskursus kan derfor oplagt hedde M0 – altså M-nul. 

Forslaget blev vedtaget af kongressens delegerede, og kurset 
 afvikles som en lokal aktivitet. En mester havde fået en god idé, syntes han 

selv: Han indførte en forventning om, at 
lærlingene skulle møde et kvarter før ar-
bejdstids begyndelse. De 15 minutter fik de 
ingen penge for. 

Men så oprettede lærlingene på arbejds-
pladsen en klub. Den kontaktede forbundets 
afdeling Lillebælt og i fællesskab fik de ryd-
det urimeligheden væk. 

Unge Michael Møller Jagd Steengaard 
fortalte historien på kongressen. Det var 
medvirkende til en beslutning om, at for-
bundet i de næste fire år skal bruge samlet 
op mod en million kr. på at få oprettet flere 
lærlingeklubber.

Kongressen vinder
Forslaget kom fra to afdelinger: København 
og Midtjylland. Et flertal i hovedbestyrel-
sen ville afvise det. Begrundelse var blandt 
andet, at det i forvejen er afdelingernes op-
gave at oprette klubber – også for lærlinge.

Men et snævert flertal på kongressen til-
sidesatte hovedbestyrelsen. 111 stemte for at 
afsætte penge til en særlig indsats for at op-
rette lærlingeklubber, mens 109 sagde nej. 
Der var 11 blanke.

Klub i Viborg
En række unge medlemmer fik deres debut 
på talerstolen ved den langstrakte behand-
ling af forslaget. En af dem var Mikkel Erik-
sen, der arbejder hos El:Con i Viborg.

– Vi er ved at oprette en lærlingeklub hos 
os og ser frem til det, fortalte han.

Forslagsstillerne mente, at klubarbejdet 
tit er ansattes første og tætteste kontakt til 
fagforeningen:

– De spiller en uundværlig rolle i ikke 
bare organiseringen af medlemmer, men i 
hele vores fag og fællesskab. Lærlingeklub-
ber giver derudover også bedre læremiljø, 
gladere lærlinge og forhåbentlig aktive 
klubmedlemmer efter læreperioden.

LÆRLINGEKLUB 
AFSKAFFEDE 
GRATIS ARBEJDE 
Nu kommer der penge til en 
indsats for, at flere arbejds-
pladser får en klub for lærlinge
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UDENLANDSKE KOLLEGER SKAL LÆRE DANSK KULTUR
Når udenlandske elektrikere arbejder i Danmark, så skal 
de lære den danske arbejdspladskultur at kende. Der-
for går Dansk El-Forbund nu i gang med at planlægge et 
 kursus for de kolleger, der migrerer til Danmark. 

Det sker efter idé fra afdeling København. Hoved-
staden er det sted, hvor der arbejder flest udenlandske 
elektrikere.

En del af indholdet i det nye kursus er planlagt. 
 Udlændingene skal blandt andet lære om
• arbejdspladskultur
• faglige værdier
• den danske model for indretning af arbejdsmarkedet
• fordele ved at være medlem af en faglig organisation.

ULYKKESFORSIKRING HELE DØGNET
Skete en ulykke i fritiden, eller var det i arbejdstiden? 
Tvivlen opstår jævnligt, når det skal afgøres, om forsik-
ringen dækker. Men en heltidsulykkesforsikring rydder 
usikkerheden væk – så er der dækning altid. 

Blandt andet derfor går Dansk El-Forbund nu i 
gang med at undersøge mulighederne for at ændre det 
 nuværende medlemstilbud om en fritidsulykkesfor-
sikring til en heltidsulykkesforsikring. Det vil stadig 
være frit for medlemmerne, om de vil have ordningen og 
 betale for den. 

TILLIDSVALGTE FÅR ET DEFINTRANET
Forbundets tillidsvalgte får samme adgang til oplysnin-
ger, der kan bruges i dagligdagen, som forbundets ansatte. 
Adgangen skal ske via et intranet, og de tillidsvalgte vil så 
kunne følge med i opdaterede medlemslister mv. 

Men der er også medlemmer på mindre virksomheder, 
hvor der ikke er tillidsvalgte. Også her skal medlemskon-
takten gøres tættere, og aftalerne overholdes. Hvordan 
dette mere præcist skal føres ud i livet, skal forbundet nu 
udarbejde forslag til.

LOKALE NETVÆRK SKAL STØTTE ORGANISERING
Organiseringsindsatsen skal også fremover have høj prio-
ritet. I den forbindelse skal der være opbakning til lokale 
netværk, som drives af lokalt forankrede tillidsvalgte.

Med en tilføjelse til forbundets formål og strategi ved-
tog kongressen, at netværk skal øge fokus på organiserin-
gen, tillidsvalgte og faglige klubber mv. I tilføjelsen frem-
går også, at der skal være hjælp til dette arbejde.

På det mere sociale område er det fortsat afdelingerne, 
der selv kører løbet uden indblanding fra forbundet. 

Kommunikationen mellem  
forbund og medlemmer skal  
være mobil, og oplysningerne  
skal være let tilgængelige
App eller ikke app? Det var et af spørgsmålene, da kon-
gressen diskuterede forslaget om en mobil platform til 
den fremtidige medlemskommunikation. 

Svaret blæser lidt i vinden – forstået på den måde, 
at det forslag, der blev vedtaget, ikke siger præcist, om 
midlet skal være apps, mobilegnede hjemmesider eller 
noget helt tredje, som måske ikke engang er kendt end-
nu. Men oplysningerne skal være mobile og let tilgæn-
gelige, og medlemmerne skal kunne finde dem, hvis de 
for eksempel står på et stillads eller sidder i kantinen.

Vedtagelsen indebærer også, at der på platformen 
skal være en særlig del for lærlinge om netop deres 
forhold og aktiviteter. Desuden specificeres, at forbun-
det bør arbejde hen imod, at platformen kommer til at 
indeholde: 
• kalender med arrangementer fra både afdelinger og 

forbund
• almindelige beregningsværktøjer og hurtigt opslags-

værk a la den gamle lommebog
• værktøj til ugeseddel
• en særlig del til arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentan-

ter med værktøjer til hvervning og fastholdelse
… og altså en særlig del til lærlinge.

Et vigtigt ord, der gjorde, at blandt andre afdelings-
formand i København Lars Bæk kunne støtte tilføjelsen, 
er ordet ’bør’ i forbindelse med, hvad der skal arbejdes 
hen mod: Dette ord åbner for mulighederne i processen.

NU ER EN  
DEF-APP  
– MÅSKE  
– PÅ VEJ
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ELEKTRIKERNE 
SKAL HAVE  
ET VIRTUELT 
AKADEMI
Udviklingsarbejde skal 
føre til system, som 
sikrer, at medlemmernes 
kompetencer følger med

Mange deltagere prøvede under 
kongressen at montere på en vind-
mølleplatform i Nordsøen, mens de 
befandt sig på kongres på et hotel i 
Aarhus: Med briller og virtual reality 
flyttede deres bevidsthed ud til el-
skabe i forblæste omgivelser. 

Nu skal elektrikernes uddannelse 
også være virtuel. Kongressen be-
sluttede at udvikle og oprette et vir-
tuelt akademi til medlemmerne.

– Akademiet skal give faglig viden, 
kurser og meget andet, ønskede Ka-
ren Gilbro Nielsen fra afdeling Kø-
benhavn, der havde stillet forslaget.

Idélisten til det virtuelle akademi 
rummer allerede en række punkter. 
Det skal blandt andet kunne tilbyde
• onlinekurser i relevante tekno-

logier 
• online kompetence- og karriere-

udvikling 
• uddannelsesplanlægning for 

lærlinge. For eksempel skal det 
kunne orientere om hvilke modu-
ler der kræves til hvilke praktik-
muligheder

• relevant litteratur og oplæg.

Målsætningen er ifølge afdeling Kø-
benhavn klar: 

Hvis elektrikerne i dag og i frem-
tiden skal være el-branchens, indu-
striens og offentlige virksomheders 
fortrukne valg, er forbundet som 
uddannelsesforbund nødt til at stille 
muligheder til rådighed for medlem-
merne. Dermed kan medlemmerne 
udvikle og fastholde deres kompe-
tencer i de perioder, hvor de ikke 
uddanner sig.

Der er sket en massiv stigning i bru-
gen af udenlandsk arbejdskraft i el-
branchen. Der har samtidig været 
en massiv stigning af eksempler med 
underbetaling.

Med de to argumenter foreslog 
den københavnske afdelingsformand 
Lars Bæk, at Dansk El-Forbund sæt-
ter hårdt ind mod social dumping. 
Og kongressen bakkede ham op. 

Forbundet vil i de næste fire år 
anvende fire mio. kroner til en eks-
traordinær indsats for organisering 
af udenlandske kollegaer. Det er fire 
gange så meget, som blev afsat på 
den seneste kongres i 2014.

Også flere indtægter
En af ideerne er, at forbundet kan 
ansætte en antidumping-konsulent. 
Men der er ingen binding på, hvad 
pengene skal anvendes til.

København tror på, at nogle af 
pengene kommer retur: Når flere 
udlændinge melder sig ind, så stiger 
kontingent-indtægterne.

Problemet breder sig
Det er især afdeling København, der 
har mærket til trykket fra udenland-
ske håndværkere. Men det er nu 
ifølge Lars Bæk ved at udvikle sig 
fra et storbyfænomen til at være et 
landsdækkende problem, der presser 
på i alle dele af landet: 

– Vi kan se, at flere af de store el-
entrepriser på nuværende og kom-
mende byggeprojekter bliver udført 
af udenlandske håndværkere. Vi er 
som forbund nødt til at tage udfor-
dringen seriøst og afsætte de nød-
vendige resurser til at forsvare vores 
overenskomster. 

Lars Bæk: – Vi er nødt til 
at tage udfordringen med 
 social dumping seriøst

MILLIONER TIL  
KAMPEN MOD  
SOCIAL DUMPING
Dansk El-Forbund iværksætter en  
storstilet indsats for at få udenlandske  
elektrikere med i dansk fagforening
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SEKS  UDTALELSER
Forbundets 32. kongres var en ret ’fredelig’ en af slagsen, 
hvor energien blev brugt på at lægge spor ud for de kom-
mende fire års arbejde. Men der var ikke desto mindre 
masser af holdninger. 

Der blev således vedtaget ikke færre en seks udtalelser, 
der afspejler forbundets meninger og krav i forbindelse 
med en lang række aktuelle emner: 
• Danmark har brug for en ny regering med en ny politik  
• Elektrikerne kræver en styrkelse af Arbejdstilsynet 
• Giv os dagpengene tilbage 
• Overenskomst 2020 
• Uddannelse og praktikpladser 
• Udenlandske kolleger og social dumping. 

Alle udtalelserne kan findes på kongres.def.dk.

UNGDOMMEN FIK NAVNEFORANDRING
I daglig tale har det længe heddet DEF Ungdom. Men 
navnet findes faktisk ikke. Betegnelsen for de unges orga-
nisation i Dansk El-Forbund er Forbundets Lærlinge- og 
Ungdomsudvalg – forkortet til FLU. 

Nu har FLU fået navneforandring til Ungdommens 
Landsudvalg. Formand Morten Ahrendt fortalte, at 
det har været lidt besværligt og ikke særlig mundret at 
præsentere ungdommen over for udenforstående: ”Jeg 
kommer fra Dansk El-Forbund Forbundets Lærlinge- og 
Ungdomsudvalg”. 

LÆRLINGE SKAL OGSÅ LÆRE OM SAMFUNDET
Nye elektrikere skal kende forskel på volt og ampere. Men 
de skal også vide, at den lovgivende magt og den udøven-
de magt er to adskilte dele i Danmark.

For nogle år siden forsvandt samfundsviden som fag på 
erhvervsskolerne. Men nu vil Dansk El-Forbund forsøge 
at få genindført undervisningen. Det vedtog kongressen 
enstemmigt. 

HOVEDBESTYRELSEN ER UÆNDRET
Men en lettere omskrivning af citatet fra Gustav Wieds 
komedie Skærmydsler om farven på månen, så bestemte 
et flertal på kongressen, at hovedbestyrelsen har den stør-
relse, hovedbestyrelsen skal have. Den vil fremover som nu 
bestå af formanden, de to næstformænd og formændene 
for afdelingerne.

Afdeling København havde foreslået, at afdelinger med 
mere end 2.000 medlemmer får et ekstra hovedbestyrel-
sesmedlem for hver påbegyndt 2.000 medlemmer. Også 
hidtil har afdelingerne haft stemmer i hovedbestyrelsen 
efter den nævnte fordeling, men disse stemmer har ingen 
fysisk repræsentation. 

Det vil sige, at for eksempel den københavnske formand 
i hovedbestyrelsen repræsenterer afdelingen alene, men 
med tre stemmer. Sådan er det også fremover. 

Heller ikke et forslag om, at forbundssekretærerne 
fast skal deltage i hovedbestyrelsens møder, kunne samle 
flertal. Hovedbestyrelsen afgør selv, hvem den vil invitere 
med til møderne og kan indbyde forbundssekretærerne 
efter behov, sådan som det er foregået det seneste år. Men 
den kan også give faste sæder til forbundssekretærerne. 
Kongressen vedtog nemlig, at hovedbestyrelsen selv afgør, 
hvem der tilføjes som tilforordnet, og hvem der indkaldes 
efter behov.

STYRKET INDSATS FOR ARBEJDSMILJØET
Økonomien i forbundet har det godt, og det giver mulig-
hed for at udbygge indsatsen med hjælp fra yderligere en 
forbundssekretær. Kongressen vedtog opnormeringen, 
der navnlig skal bruges til at styrke den forebyggende ar-
bejdsmiljøindsats.

– Jeg ved ikke, om man kan sige, at vi har været under-
bemandet på det felt. Men med flere kræfter er det især 
arbejdsmiljøet, vi skal være opmærksomme på, sagde 
næstformand Jens-Olav Pedersen.



Der var ikke mange bemærkninger og slet ikke 
nogen af de kritiske, efter at – daværende – næst-
formand Jan Jensen havde aflagt beretning på 
a-kassens delegeretmøde. Det var der heller ikke, 
efter at næstformand Jens-Olav Pedersen havde 
fremlagt regnskabet.

Alt i alt var der stor tillid fra de delegerede til, 
at alt er gået efter bogen i overensstemmelse med 
de retningslinjer, der blev lagt på forrige delegeret-
møde. Begge dele blev derfor vedtaget i enstem-
mighed.

Mistillid som tema
Mistillid var derimod et gennemgående tema i be-
retningen: Systemets mistillid til de arbejdsløse. 

Jan Jensens præsenterede en nogenlunde kro-
nologisk gennemgang af begivenhederne på områ-
det gennem de seneste fire år. Stramning er fulgt 
på stramning, og selv om de fleste elektrikere kom-

Beretning og regnskab godkendt uden 
problemer på delegeretmødet i a-kassen

TILLID TIL A-KASSEN,  
MEN MISTILLID  
TIL ARBEJDSLØSE

mer hurtigt i job igen, når de bliver arbejdsløse, 
mødes de konsekvent med mistillid i et ekstremt 
kontrollerende dagpengesystem.

Undervejs i perioden skulle interne omstruk-
tureringer i arbejdsopgaverne mellem afdelinger 
og det centrale a-kassekontor frigøre ressourcer til 
blandt andet opsøgende arbejde og forbedret med-
lemsservice. Men man havde ikke lige taget højde 
for det samtalecirkus, regeringen fandt det nød-
vendigt at indføre, og som lægger beslag på mange 
af disse ellers frigjorte ressourcer.

Vedvarende protester 
Jan Jensens beretning var faktisk en lang oprems-
ning af alle de angreb, stramninger og nedskærin-
ger, som regeringen har betænkt området med. 
Han konstaterede, at det var ret påfaldende i be-
tragtning af, at regeringen kalder sig Danmarks 
mest liberale regering. 

– Vi er jo demokrater og må arbejde efter de 
retningslinjer, der bliver os pålagt. Men vi fortsæt-
ter med at protestere og sige vores mening om de 
overgreb, som både vores arbejdsløse kolleger og 
systemet udsættes for, sagde Jan Jensen.

Han sluttede af med at konstatere, at tallene 
gennem perioden har vist, at den faglige a-kasse 
langt overgår ikke mindst de gule konkurrenter, 
når det gælder om at få arbejdsløse medlemmer 
i arbejde. Desuden var han glad for, at medlems-
systemet Mit DEF nu fungerer på alle platforme. 
Men der forestår fortsat et stort udviklingsarbejde.
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Jan Jensen:  
– Vi fortsætter 

med at sige  vores 
 mening om de 
overgreb, som 
 vores  arbejds- 

løse kolleger  
ud sættes for



NYE UD- 
FORDRINGER  
TIL VELKENDTE  
DEF-ANSIGTER
Nyvalgte. En agitations konsulent, 
en faglig sekretær og en forbunds-
sekretær er efter Dansk EL- Forbunds 
kongres blevet til to forbunds-
sekretærer og en næstformand

Den 37-årige elektriker Hanna Lindstrøm, 
der siden 2013 har organiseret el-lærlinge på 
landets tekniske skoler som agitationskonsu-
lent, er blevet valgt som forbundssekretær. 
Det samme er den 58-årige elektriker Lars 
Johansen, der siden 2010 har været faglig se-
kretær i DEF’s afdeling København. 

Sidst, men ikke mindst, er den 49-årige 
elektriker Benny Yssing, der siden 2002 har 
været forbundssekretær og leder af DEF’s 
uddannelsessekretariat, blevet valgt som ny 
næstformand. Han afløser Jan Jensen, der 
efter 12 år i forbundsledelsen har valgt at 
trække sig for at fortsætte som konsulent i 
forbundet og skabe plads til ’yngre kræfter’. 

Alle blev valgt på forbundets netop over-
ståede kongres. Selvom de tre elektrikere har 
fået nye titler og roller, så vil de velkendte 
DEF-ansigter i vid udstrækning varetage 
mange af deres hidtidige arbejdsområder. 

HANNA LINDSTRØM 

Fra agitations
konsulent til 
 forbundssekretær 
– Jeg glæder mig helt vildt til at arbejde for, at det dan-
ske elektrikersvendebrev fortsat skal have den størst 
mulige værdi – både herhjemme og internationalt. Jeg 
er topmotiveret og begejstret for at kunne fortsætte 
mit arbejde med uddannelse i elbranchen. 
 Sådan siger elektriker Hanna Lindstrøm, der som 
agitationskonsulent i forbundet siden 2013 har kørt 
landet tyndt for at fortælle el-elever på de tekniske 
skoler om deres krav og rettigheder. Hun blev på DEF-
kongressen valgt som forbundssekretær og udgør 
nu kvinde nummer to i forbundets top. Den anden er 
Lene Christiansen, der blev genvalgt og fortsætter sit 
arbejde som ansvarlig for arbejdsmiljøområdet. 
 Kollegerne beskriver blandt andet den nye forbunds-
sekretær som resultatorienteret, tillidsvækkende, 
 lyttende, gennemslagskraftig, omgængelig og åben. 
Hun har gode samarbejdsevner og en stor faglig viden 
og indsigt i elbranchen. 

B L Å  B O G 
•  Hanna Lindstrøm – 37 år. Født i Polen. Udlært elektriker  

i 2011 hos installationsfirmaet Multi-Tech i Sorø. 
•  I et år arbejdede hun som elektriker i Australien.
•  Har i 2013-2018 arbejdet som agitationskonsulent og 

 uddannelseskonsulent i forbundet. 
•  Har været arbejdsmiljørepræsentant for konsulenterne i  forbundet.
•  Er en af drivkræfterne bag ’Boost din uddannelse’,  

som er en  fag-faglig weekend i ungdomsregi.
•  Har i den seneste tid arbejdet med at få flere lærlinge  

i industrien via kampagnen Operation Praktikplads og  
DEF-indsatsen ’El-branchens Brobyggere’.

•  Er DEF-ansvarlig på projektet Boss Ladies, der skal få  
flere unge kvinder til at blive håndværkere og teknikere.

•  Som forbundssekretær skal hun særligt beskæftige  
sig med akademiuddannelser og udmøntning af kongresforslag  
i forbindelse med uddannelsesområdet.

•  Privat: Bor i Ruds Vedby med sin mand og tvillinger  
(dreng og pige) på 21/2 år samt en dreng på 5 år.
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BENNY YSSING

Fra forbunds
sekretær til 
næstformand 
– Jeg er mega stolt, ydmyg og beæret over kolle-
gaernes tillid. Jeg glæder mig helt vildt til at give 
mig i kast med de mange store udfordringer og 
muligheder, som Dansk El-Forbund går i møde i de 
kommende år. 
 Ordene kommer fra elektriker Benny Yssing, der 
på DEF-kongressen blev valgt som ny næstfor-
mand. Han afløser Jan Jensen, der efter 12 år på 
posten valgte at give plads til nye og yngre kræf-
ter i forbundsledelsen. Jan Jensen fortsætter dog 
som konsulent i forbundet. 
 Benny Yssing beskrives af kollegerne som 
 ihærdig, visionær, empatisk, lyttende, god til at 
skabe netværk og som en ’rigtig god kammerat’.  

B L Å  B O G 
•  Benny Yssing – 49 år. Født i Brønderslev. Udlært elektriker i 1990. 
•  Uddannet el-installatør fra Aalborg Maskinmesterskole i 1995.
•  El-faglærer på Odense Tekniske Skole i 1995-2002.
•  Forbundssekretær i DEF med uddannelse og teknologi  

som ansvarsområde siden 2002.
•  En af hovedarkitekterne bag den nye elektrikeruddannelse,  

der trådte i kraft i 2015. 
•  Skal som næstformand være ansvarlig for uddannelse,  

teknologi, organisation, organisering, FIU, kampagner,  
ungdom og rekruttering. 

•  Privat: Bor i Nyborg med sin kone Birgitte, der er socialrådgiver  
i Slagelse, og pendler til forbundshuset i København. 

LARS JOHANSEN

Fra faglig sekretær 
i København til 
forbundssekretær 
– Hvis jeg skal prøve noget nyt i mit arbejdsliv, så 
skal det nok være nu. Jeg glæder mig til at komme 
rundt i hele landet og snakke med medlemmer 
og tillidsvalgte. Når det gælder overenskomst-
forhandlinger, så bliver det også spændende at 
komme helt ind i ’maskinrummet’. 
 Sådan svarer elektriker Lars Johansen på 
spørgsmålet om, hvorfor han har taget  springet 
fra at være faglig sekretær i DEF’s afdeling Køben-
havn til at blive forbundssekretær. Selvom den 
58-årige Lars Johansen, som blev valgt på DEF-
kongressen, er helt ny i forbundssekretær-rollen, 
så kommer han stadig til at beskæftige sig med 
en hel del af sine ’gamle områder’. 
 Lars Johansen beskrives af kollegerne som ar-
bejdsom, eftertænksom, rolig, engageret, grundig 
og god til at snakke med mennesker.  

B L Å  B O G 
•  Lars Johansen – 58 år. Født og opvokset i Næstved.  

Udlært elektriker i 1981. 
•  Fagligt aktiv i ungdommen i Dansk El-Forbund  

(hed dengang ELL – El-lærlingenes Landsorganisation). 
•  Elektriker og senere tillidsrepræsentant på Berlingske Tidendes 

trykkeri fra 1985-2010, hvor han i øvrigt overtog hvervet  
som tillidsrepræsentant fra DEF’s nuværende forbundsformand 
Jørgen Juul Rasmussen.

•  Faglig sekretær i DEF København 2010-2018.
•  Skal som forbundssekretær særligt beskæftige sig med  

overenskomstområder i industrien, på dagbladene samt  
i kommuner og regioner og med skifteholdsarbejde. 

•  Privat: Bor på Frederiksberg. Fraskilt. Far til to piger på nu  
43 og 25 år og morfar til to børnebørn på 17 og 15 år. 
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