
Skriftlig beretning 2019 
 

Af Lars Bæk, formand. 

 

OK2020 

Når vi i år holder generalforsamling, er arbejdet med OK2020 skudt i gang. Vi har afholdt en mini 

konference d. 11/4 hvor diskussionerne er blevet startet op. Så i skrivende stund, er der ikke nogen krav på 

papiret, men mange af os har sikkert nogle tanker på krav der kunne arbejdes på. 

Vi har også været vært for et stort landsdækkende OK2020 møde, med rigtig mange deltager. Mødet blev 

afholdt i samarbejde med Fagligt Formandsinitiativ og Byggefagenes samvirke. Der var indlæg af Lizette 

Risgaard FH, Per Christensen 3F og Martin B. Hansen Malerne. Afdelingen deltog med 6 kollegaer. 

Hvis jeg skulle sætte ord på lidt af mine tanker, handler det om værdig tilbagetrækning. Efterlønnen er 

nærmest afskaffet, seniorførtidspensionen funger ikke, så der er kun seniordage tilbage i 

overenskomsterne, til at bløde op på en måde til at gå lidt ned i tid. 

Hvis jeg tager udgangspunkt i Elektriker overenskomsten og de 32 dag der er mulighed for at holde, ved 

hjælp af b.la. sit pensionsindskud og fritsvalgs konto, og tænker at den mulighed skulle udbygges, hvordan 

kunne det så gøres? 

I min beregning mangler der 10 dage i at der kan arbejdes en 4 dags uge hele året. 32 dag + 5 feriefridage + 

5 uges ferie hvor der ikke bruges en seniordag. Den beregning der normalt bruges, er at en fridag koster ca. 

½ %, dvs. at fritsvalgs kontoen skal have tilført 5 % ekstra. 

Fordelen er at alle vil få glæde af de 5 %, de unge kunne bruge dem til ex. ekstra omsorgsdage ifm. deres 

børn. Dem der har lyst til at give den gas, kunne bruge dem til ekstra indbetaling på pensionskontoen, eller i 

sidste ende at få dem i hånden. 

Arbejdsmarkedet 

Det arbejdsmarked som handler om vores job og mulighederne for at skifte job er supergode. Hele det 

sidste år har ledigheden være meget lav, ca. 1 til 1,2 %. Ikke siden 2007 har vi oplevet så få ledige. Når det 

så er sagt, kommer der stadig en del forbi a-kassen, da der tit går en uge eller to mellem to job og det 

betyder at kollegaerne skal gennem hele møllen. 

Vores folk i a-kassen oplever også at de møder de skal deltage i, ude i jobcentrene kan blive aflyst få timer 

inde de skal deltage, da kollegaerne er gået i arbejde. På samme måde oplever vi det når vi har indkaldt til 

ny ledig møde i afdelingen. 

I forhold til det helt urimelige optjeningskravet, som er blevet indført i foråret, har vi i afdelingen og ikke 

mindst vores a-kasse folk, været meget aktive, b.la. har vi deltaget i de aktiverer, der har været afholdt, 

herunder faneborg på Christiansborg. Vi deltager stadig for at få denne urimelige regel taget af bordet igen. 

Der burde være en mulighed på den anden side af valget… 



På selve a-kasseområdet venter vi lidt i spænding om vi bliver en del af det a-kasse forsøg som bliver 

besluttet på Christiansborg inden længe. Der handler om at 25 % af a-kasserne kommer med i forsøget, 

som kort betyder, at vi kommer til at skulle håndtere vores ledige selv de første 3 måneder. Noget vi selv 

mener vi er rigtig godt til. 

På forbundsplan undersøger man muligheden for en fusion med BF-A, som er a-kassen for Maler, Blik & 

Rør, Artister og Fisker. I dag er det sådan at der deles lokaler i forbundshuset og der køres stort set samme 

programmer mm. Det der er tale om en fusion, så alt det centrale arbejde kan trimmes og effektiveres. På 

det lokale plan, køre A-kasserne videre som vi kender dem. Kun hvis der evt. er bofællesskab kan det 

påvirke det lokalearbejde. 

Hele denne øvelse undersøges i dette forår og så vil EAK hovedbestyrelsen tage beslutningen. Derefter vil 

det være et delegeret møde (A-kasse kongres), som skal tage den enlige beslutning, måske en gang i løbet 

af efteråret. 

Medlemsudviklingen 

Udviklingen i medlemmer ser godt ud. Når jeg kikke på i alt tallene så var vi i oktober måned 6.500 

registeret og i marts måned var vi 6.659 registeret, en udvikling på plus 159 medlemmer, hvilke er 

supergodt. 

Når vi dykker lidt ned i tallene, handler det om en eget stor tilgang af nye lærlinge, hvilke er meget 

glædeligt og noget vi på sigt, forhåbentlig også få glæde af når de bliver, som svende henad vejen. På 

svende siden er der stort set status qua, hvilke også gælder for pensionisterne. 

Medier 

Vores medier som omhandler Lysstyrke, hjemmeside, nyhedsbreve og Facebook køre rigtig godt. Vi 

forsøger at få medierne til at spille sammen på en fornuftig måde. 

Vores kalender på hjemmesiden er nok det som de fleste oplever godt, her tilmelder man sig det hele, man 

kan få en sms inden mødet eller andet man er tilmeldt, super godt og nemt. 

Genneralt funger vores nyhedsbreve også, der er dog en udfordring, at nogle gange får vi sendt vores ud 

lige oven i at forbundet også sender ud, det er ikke så heldigt, men noget vi arbejder på skal minimeres. 

Vores blad Lysstyrke lever sit eget fine liv, det er lidt specielt når bladet kun kommer 4 gange om året, men 

vi forsøger at skrive artikler som alligevel er vedkommende. 

Facebook er stedet hvor det til tider går hurtigt, vi ligger opslag op om alt det vi syntes er relevant og dele 

opslag fra andre sider når det er relevant. Vi kan se på statistikkerne at nogle af vores opslag kommer lang 

mere ud end vi har følger af siden, hvilke er tegn på at vores side bliver del og liket.   

Kongres 2018 

På kongressen deltog vi som bekendt med 50 meget aktive kollegaer. Vi havde gennem lang tid udarbejdet 

en lang række forslag, som meget langt henad vejen blev vedtaget. 

Der var enkelte torne i buketten, den vigtigste udviklede sig hen over natten, i det vores kollegaer i 

Midtjylland, sprang fra deres melding om støtte, efter de havde holdt morgenmøde. Den var lidt svær at 

sluge. 



Ellers vil jeg benytte chancen til at sig tak til alle vores delegeret for nogle gode engagerede dage i Århus, 

oven på næsten et års forberedelse.  

Region Øst samarbejdet 

I december måned meldte vi vores kollegaer i region øst, at vi ville hjemtage vores slusetelefon og selv 

dække vagterne ind, det blev taget ilde op af kollegaerne som svarede igen med at opsige alt vores 

samarbejde, på nær ungdomsarbejdet.  

Vi har taget dette til efterretning og går videre med de planer som allerede var sat i søen, her tænker jeg 

mest på TR /AMR-konferencen i september måned. Den bliver desværre kun med deltagelse fra vores egen 

afdeling, så det betyder at vi ”kun” bliver ca. 80-90 kollegaer.  

Vores beslutning om at hjemtage slusetelefonen, bygger på nogle kulturforskelle, som gør at vi for 

eksempel, se forskelligt på hvornår og hvor hurtigt man skal skride til at rejse en sag. Det kan b.la. udmønte 

sig i noget forskelligt rådgivning på telefonen. Når dette skrives, har egen sluse fungeret i to måneder og vi 

er meget tilfredse med delingen, som for øvrigt stadig har samme telefontid.  

Økonomien 

Økonomien ser rigtig fin ud, vi kommer ud med et overskud på ca. kr. 435.000,- hvilke afspejler at vi har 

haft fremgang på medlemssiden. I rene kontingent indbetaling er der en stigning på ca. kr. 260.000,- hvilke 

svare til ca. 70 medlemmer på svende kontingent, det er en positiv udvikling. Nu skyldes det ikke at vi har 

fået en masse nye svende medlemmer, men i høj grad en masse nye lærlinge og de bliver forhåbentlig når 

de bliver udlært. Så alt i alt ser fremtiden lys ud. 

Huset 

Vores dejlige aktivet hus funger stadig supergodt, med rigtig mange møder, som giver en masse liv i 

afdelingen, i det nogle af deltagerne lige benytter lejligheden til at få ordnet nogle spørgsmål, når de 

alligevel har kikket forbi. 

Vi har fået frisket vores forplads ved gaden op, med belægning og mere plads til cykler. Det er her vores 

nye ven ”Frederik” står og holder opsyn. 

Der er for nydeligt kommet nye stole i de to store sale, hvilke har været tiltrængt i nogle år. Der ud over er 

vi ved at gennemgå huset for nogle større vedligeholds tiltage, som trænger sig på. 

125 år Jubilæum  

Som bekendt fyldte afdelingen 125 år i oktober, hvilke blev fejret med et brag af en fest, med telt i gården 

og musik fra flere forskellige band. Det var fedt at rigtig mange deltog i denne fest. På selve dagen d. 22. 

oktober, havde vi en stor reception, som også var rigtig velbesøgt. 

Gaveregnen i forbindelse med jubilæet, blev udmøntet i skulpturen ”Frederik” som er en ordentlig kleppert 

i granit, som man kan hilse på i vores indgangsparti.   

Formål – strategi – handling, afdelingen. 

Vi har i bestyrelsen arbejdet med en ”Formål, strategi og handlingsplan” som nogle måske kan huske, fra 

kongressen. Her blev en sådan vedtaget for de næste 4 års arbejde. 



Vi har forsøgt at udarbejde et tilsvarende dokument for afdelingens virke de næste 3-4 år. Dokumentet er 

ikke ment som et stationært papir, men et som kan justeres undervejs. Det skal kunne fungere som 

pejlemærke for afdelingens virke, for fremtiden. 

Dokumentet ligger som bilag til den skriftlige beretning, med følgende overskrifter: 

Afdelingens formål er at samle alle, der arbejder inden for det el-tekniske område i én faglig 

organisation. 

Det sker for at forbedre arbejdsvilkårene ved: 

• at sikre alle overenskomst- eller aftaledækning, 

• at sikre medindflydelse på arbejdspladsen, 

• at sikre muligheden for kompetencegivende uddannelser, 

• at sikre et godt arbejdsmiljø, 

• at sikre demokrati og solidaritet. 

Organiseringsgruppen. 

Af Lars Kræmer. 

Gruppen har brugt lidt tid på at finde sig selv, efter der er kommet en ny sammensætning. Lars Kræmer 

med det politiske ansvar, Thor Flenskov, Hans Melvig og Nanna Rathje. Gruppen er i samarbejde med 

resten af huset begyndt at arbejde mere metodisk. Dette betyder, at der i større grad bliver registeret 

hvilke byggepladser der besøges, medlemstallet overvåges hver måned og der måles på effekten af 

forskellige kampagner/tiltag. 

Organisering kan i store træk inddeles i 3 kategorier: 

• Fastholdelse. 

• Organisering. 

• Rekruttering. 

Fastholdelse handler om at kontakte de ”fortabte sjæle” der ønsker at forlade vores fagforening. Det gør vi 

ved at kontakte alle via telefon og få en snak med kollegaen. I firmaer hvor der er en tillidsmand, bliver 

denne kontaktet først. Disse samtaler kan være svære og vi har i gruppen lavet 3 kategorier for at lave en 

rimelig succesraten: 

1. De umulige kollegaer: Dem som under ingen omstændigheder vil blive. Vi er for dyre og 

langsomme. Langt de fleste i denne grupper skifter til et job udenfor faget.  

2. Kan måske overtales: Denne gruppe er ofte overbeviste om, at Det Faglige Hus kan tilbyde det 

samme som os. Og i øvrigt har de aldrig brugt fagforeningen til noget (hvorfor så Det Faglige Hus?). 

3. De lette: Denne gruppe skal ofte oplyses om, hvad vi kan tilbyde og hvorfor det er vigtigt at stå 

sammen.  

Vi er i gang med at udvikle et system, så vi kan registrere hvor mange der fastholdes og hvem de er. 

Organisering drejer sig om, at kollegaerne skal kunne se sig selv i fagforeningen og have et tilhørsforhold i 

større eller mindre grad. 

Organiseringsgruppen arbejder ud fra ideen om, at hvis vi får inddraget vores kollegaer i endnu højere grad, 

vil det skabe en ”selvorganiserede” effekt, hvor kollegaerne får et stærkere ejerskab af deres 



afdeling/fagforening. På den måde vil beslutninger være bredt forankret. Det er mest Thor der arbejder 

med dette.  

Servicesdagen. 

En af metoderne vi har arbejdet med i organiseringsgruppen, er blandt andet at skabe netværk. Det kan 

være fag/fagligt netværk eller noget andet der kan dannes et fællesskab om. Servicesdagen er et eksempel 

på, hvordan vi forsøger at skabe et fagligt fællesskab/netværk på tværs af firmaer. Målet med en dag hvor 

kollegaer, der arbejder med service kan mødes, er at skabe grobund for et netværk. 

For derigennem at kunne skabe en ”selvorganiseret gruppe” på et område, hvor vi traditionelt ikke har haft 

den bedste kontakt med vores kollegaer.   

Rekruttering. 

Rekruttering er måske det område hvor vi har størst succes. Den allerstørste del af rekrutteringen foregår 

ude på de tekniske skoler. Rekrutteringsarbejdet på skolen bliver lavet af uddannelsesgruppen, ved 

klassebesøg en dag om ugen. Her har Karen blandt andet lavet et satellitkontor.  

På kongressen blev der sat et mål. 95% af de udlærte lærlinge skal være medlem af Dansk El-Forbund. I 

skrivende stund er der ca. 90 %. 

Social dumping. 

Organiseringsgruppen arbejder også imod social dumping for at beskytte vores overenskomster. Det er 

hovedsageligt Hans der laver det udfarende arbejde og Lars der får de faglige sager der kommer ud af 

byggepladsbesøgene. 

De seneste år har vi haft en stor stigning af udenlandsk arbejdskraft i Københavnsområdet. Blandt andet fra 

Polen, Italien, Rumænien, Portugal og Kroatien. 

Vi har størst held med at organisere vores udenlandske kollegaer på projekter der strækker sig over et år. 

Det tager tid at forklare vores overenskomstsystem og opbygge tilliden - hvilket er alt afgørende. I over 90 

% af de udenlandske firmaer foregår der social dumping og det er en stor udfordring, da vi ikke får nok 

hjælp fra politikerne, AT, Skat eller Politiet.  

Vi har store udfordringer med 4 projekter og RUT (registrerer for udenlandske tjenesteydere). 

1. Københavns Metro: En af de største byggepladser hvad angår social dumping. Vi har haft 

organiseret omkring 90 elektrikere, primært fra Rumænien og Italien. Vi har ved afslutningen af 

Metroen oplevet en meget kedelig tendens. Når vi rejser de faglige sager (ca. 6 stk.) vælger 

firmaerne at gå konkurs. Vi ender med udenlandske kollegaer som er blevet snydt og firmaer som 

render fra regningen. 

2. Hofor Bio 4: Vi har haft svært ved at få adgang til pladsen og har haft et stort polsk vikarfirma som 

har snydt og er rendt fra regningen. Endnu engang er et offentligt byggeri fyldt med social 

dumping. Først da stilladsarbejderne blokerede pladsen og pressen kom på, ville Bio 4 samarbejde. 

3. Herlev Hospital: En problemplads med svær adgang til pladsen. Primært er el-arbejdet lavet af 

udenlandske kollegaer fra Polen og Portugal. Fordi adgangen til pladsen har været meget 

begrænset, har vi valgt satse på de polske elektrikere, som er ansat i firmaer der ikke vil registrere 

sig i RUT. 



4. TDC-Yousee-Huawei-Constructel: Et stort projekt hvor vi fik smidt et serbisk firma ud - efter massiv 

social dumping (Roaming Network). Firmaet brugte primært elektrikere fra Kroatien. Nu har vi 

Constructel, som har meget lange arbejdsuger og kører i udenlandske køretøjer, hvilket de har gjort 

i flere år. Det er svært for danske firmaer og elektrikere at være på de projekter. Dette gør at vi skal 

bruge meget energi på at forsvare vores overenskomster.  

5. RUT: Der har været mange nye udenlandske el-firmaer. Dem har vi sendt overenskomstkrav til. Hvis 

der så kommer medlemmer eller en faglig sag, har vi noget at gå efter. På baggrund af det polske 

el-firma ”BIG”, fik vi lavet loven om. Hvilket betyder, at firmaer nu kan få bøder ved fejlregistrering 

allerede fra første dag. Dette skete efter et samråd i Folketinget hvor Dansk El-Forbund København 

fik fremlagt, at loven ikke fungerede optimalt. 

Vi bliver ofte kontaktet af medlemmer/borgere om ser eller oplever social dumping inden for el-området. 

De pladser får selvsagt et besøg. 

OOU UDVALG: 

I den foregående periode har vi i OOU arbejdet på at gøre udvalget mere inddragende og inspirerende i 

forbindelse med de udfordringer og aktiviteter, der er i organiseringsindsatser for afdelingen. 

Det kan man blandet andet se i det arbejde udvalget har lavet i forhold til Synlighedsugen i 2018, samt 

Serviceinitiativet, hvor OOU har været med til at udvikle rammerne for disse projekter.  

Samtidig har OOU også lavet det til en kerneopgave at samle trådende i forhold til 

brutto/aktivitetskalenderen med rettidig omhu. 

Det betyder, at udvalget allerede i august/september begynder planlægningsarbejdet for 2020. Dette skulle 

gerne medvirke, en bedre sammenhængskraft i afdelingen. Samt at afdelingens aktiviteter bliver mere 

succesfulde. 

Delberetninger fagliggruppe. 

Af Lars Kræmer 

Udenlandske sager: 

Vi har i løbet af året set en stigning i sager mod udenlandske virksomheder samt danske virksomheder med 

udenlandske kollegaer. Jeg tror, at mange virksomheder arbejder ud fra devisen, at fordi man kommer fra 

et andet land, behøver man ikke behandle medarbejderne ordentligt.  

Typisk drejer sagerne sig om, at der arbejdes mange timer uden overtidsbetaling, S/H-betaling, betaling for 

bolig m.m.  

Mange af sagerne er meget tidskrævende på grund af sprogbarrierer og fordi vores udenlandske kollegaer 

ofte kommer, når deres projekt er ved at slutte.  

Når de ikke er bange for at blive fyret, kommer de med lønsedler for ét eller flere år, samt timesedler 

skrevet ned på en kalender. Dokumentationen i disse sager er ofte mangelfuld og firmaerne har intet.  

 



En anden udfordring på de meget store projekter er, at kollegaerne fra udlandet ikke organiserer sig, som vi 

gør herhjemme. Det betyder, at de arbejder indenfor elektrikeroverenskomsten den ene uge og inden for 

et andet overenskomstområde den næste uge.  

Flere af sagerne beløber sig til voldsomme summer og når vi kommer tæt på, går virksomheden konkurs. 

Lige nu har vi en større sag med Constructel, som betaler mange af deres medarbejdere mindstelønnen og 

beregner S/H-fritvalg forkert.  Vi har en sag med ELEF & Standard System Engineering - begge virksomheder 

har adresse hos det Italienske Handelskammer (ELEF er lige gået konkurs). Medarbejderne bliver ansat på 

funktionærlignende vilkår (bilag 1a) med jobløn ned til kr. 22400,- om måneden alt inkluderet. De mange 

andre sager drejer sig ofte om underbetaling - enten med lave lønninger eller alt for mange timer til en fast 

lav løn. 

Af Niels Bo Nielsen 

De kommunale og regionale overenskomster. 

De offentlige overenskomstforhandlinger i 2018 var en fantastisk oplevelse at være en del af. Resultatet var 

fornuftigt efter de mange magre år siden finanskrisen. Men især måden vi opnåede resultaterne skal føres 

videre til fremtidige overenskomstforhandlinger. Der blev genindført et begreb, der hedder sammenhold. 

Efter overenskomstforhandlingerne blev stemt hjem i maj 2018, har jeg oplevet en ny og mere optimistisk 

ånd i det faglige arbejde blandt de tillidsrepræsentanter, som jeg har med at gøre. Det er som om at man 

tror mere på egne muligheder, end efter 10 år med negative signaler.  

Det skal ikke forstås på den måde, at det er blevet nemmere at være tillidsmand i det offentlige område. 

Snarere tvært imod presses medarbejderne mere og mere i en offentlig sektor, der pålægges uendelige 

besparelser af en ideologisk regering (og Dansk Folkeparti). Men tillidsmændene har med forløbet i OK 18 

fået en saltvandsindsprøjtning, der er mærkbar.  

Senest har vi oplevet en kampgejst i Center for Ejendomme (håndværkerne på hospitalerne i Region 

Hovedstaden) da 2 års uanstændig topstyring fra ledelsen med utryghed og dårligt arbejdsmiljø 

kulminerede, da der blev udmeldt nedskæringer på 30 årsværk i håndværkergruppen. Vi er ikke vant til 

arbejdsnedlæggelser i den offentlige sektor, men nu var bægeret fyldt og store dele af håndværkerne på 

hospitalerne – heriblandt elektrikerne -  gik hjem i 2 dage. 

Organisatorisk har der udviklet sig et rigtig fint netværk af københavnske fagforeninger på det regionale 

område, som vi er en del af. Også her har vi oplevet et øget sammenhold på tværs af faggrupperne. 

 

Arbejdsskadesager 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring indførte for snart 5 år siden en ny praksis i anerkendelse af 

arbejdsskader og indførte en bagatelgrænse, så ulykker, der ikke kræver lægelig behandling, slet ikke skal 

anerkendes som arbejdsskader. Oprindeligt var der tale om sager med blå mærker eller små snitsår eller 

lignende. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen valgte imidlertid at administrere de nye 

retningslinjer meget mere restriktivt, end hvad der var hensigten. Pludseligt faldt anerkendelsesprocenten 

for arbejdsskader fra 80 % til lidt over 50 %. 



Vi har siden 2013 kørt sag for en ung elektriker, der fik 400 v gennem sig fra hånd til hånd, men hvor 

systemet stemplede sagen som en bagatel. Han er i dag på førtidspension som følge af ulykken. Sagen har 

været omtalt både i fagbladet Elektrikeren, Lysstyrke og A 4. 

Sagen er kørt hele vejen gennem arbejdsskadesystemet og efterfølgende retsvæsenet og 30 januar 2019 

var vi til retsmøde i Glostrup Ret. Rettens dom var klokkeklar, at vi fik fuldstændig medhold i vores 

påstande og Ankestyrelsen blev dømt til at anerkende arbejdsskaden og de helbredsmæssige følger, der var 

opstået. 

Det var utroligt vigtigt, at vi vandt den retssag. Ellers tør jeg slet ikke tænke på, hvordan vi fremover skulle 

rådgive vores medlemmer i forhold til at arbejde med installationer på spænding. 

Desværre har Kammeradvokaten – på vegne af Ankestyrelsen - anket afgørelsen til Landsretten. Så vi kan 

se frem til endnu et års uvished, om der skal gælde særligt dårlige vilkår for personer, der udsættes for 

strøm gennem kroppen, for at få anerkendt en arbejdsulykke, end alle andre. Enhver 1. års lærling ved, at 

det kan koste livet, hvis man får strøm gennem kroppen. Men Ankestyrelsen mener, at det er en bagatel. 

 Som fag kan vi ikke holde til at en så alvorlig el-ulykke bliver afvist som bagatel på grund af en fuldstændig 

rigid administration. Dette er en af den slags sager, hvor man bare må køre hele vejen gennem 

retssystemet for at få medhold. 

 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring udflyttet til provinsen 

Pr. 1. januar 2019 lukkede og slukkede Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i sit hovedsæde på Østerbro. 

Styrelsen blev tvangsudflyttet, så nu ligger hovedsædet i ATP-Huset i Hillerød og sagsbehandling foregår i 

nye centre i Vordingborg og Haderslev. Som alle andre statslige institutioner, der har været ofre for 

regeringens og ikke mindst Dansk Folkepartis tåbelige ideologiske omfordeling fra by til land, har det også 

haft alvorlige omkostninger for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.  

Man har mistet rigtigt mange erfarne medarbejdere, der ikke synes at livet på landet er en gave. Jeg har 

oplevet mange besynderlige afgørelser det seneste år, som ikke har båret præg af stor indsigt. Der er 

tydelig forskel på afgørelser fra garvede sagsbehandlere og afgørelser fra en styrelse, der bliver lammet af 

masseopsigelser og derefter nybegyndere på posterne. Det er meget opslidende for den der er kommet til 

skade og det giver stort merarbejde for os, der kører sagerne, at vi unødigt skal igennem et (også) 

langsommeligt ankesystem.  

En anden tendens som måske er værre end udflytningen af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er at 

forsikringsselskaberne siden årsskiftet har slået ind på en fælles linje, hvor selv de mest latterlige små 

afgørelser bliver anket. Af de 7 afgørelser i afdelingens arbejdsskadesager i 2019, som har udløst erstatning, 

har forsikringsselskaberne anket de 4 til Ankestyrelsen. Det er et uhørt højt tal og det skal bemærkes, at der 

er tale om afgørelser om helt ned til 5 % mén erstatninger eller omkring 40.000 kr. 

Begrundelserne for at anke har i de fleste tilfælde været ufatteligt tynde, så det virker som en bevidst 

fælles strategi. Det er utroligt kynisk og jeg bliver dybt forarget, når jeg oplever det. Men det er jo også mig, 

der oplever reaktionerne fra de skadelidte elektrikere. 

 

LG Sager 



Firmaet Dahl A/S gik konkurs midt på sommeren 2018. Med 65 elektrikere, er det nok den største 

konkurssag vi har haft i Københavnsafdelingen nogensinde. Dahl-sagen har fyldt rigtig meget i mit arbejdsår 

siden sidste generalforsamling. Også mere end det normalt ville have gjort.  

Hvordan kan det så være? 

Kort før Dahl blev erklæret konkurs, blev Lønmodtagernes Garantifond tvangsudflyttet fra Hillerød til 

Frederikshavn. LG havde ca. 15 medarbejdere i Hillerød. Og i LGs tilfælde var der ingen af medarbejderne, 

der ønskede at flytte til Frederikshavn. Resultatet har været en katastrofe af fejl i sagsbehandlingen og 

skriven frem og tilbage med selv de mest banale krav, det aldrig før har været svært at få udbetalt. Pengene 

kommer ind efterhånden som vi får lært LG at fortolke lovgivning og ikke mindst at forstå 

overenskomstteksten.  

Man skal have stort mentalt overskud for ikke at blive sur på sagsbehandlerne i LG og bare erkende, at de 

ikke er skyld i problemerne. De er bare nybegyndere i et kompliceret system. De store syndere hedder 

Venstre – Konservativt Folkeparti – Liberal Alliance - og ikke mindst Dansk Folkeparti og deres tåbelige 

udflytninger af statslige arbejdspladser. 

Jeg skal ubetinget rose vores kollegaer fra det tidligere Dahl for deres store tålmodighed i denne sag, der 

har kørt i alt for lang tid. Indsatsen har ikke været forgæves. På nuværende tidspunkt har vi hentet 

4.295.867,66 kr. til elektrikerne i det tidligere Dahl A/S. 

Af Rene Gorski. 

Vikarer & Migranter 

Siden min start den 01.12.2018 i afdelingen som faglig sekretær, er jeg blevet bekymret over, at mange 

elektrikere, der arbejder som vikarer, både danske som udenlandske, ikke får den rigtige løn og 

arbejdsvilkår. Om det er fordi, de ikke kender til reglerne eller det er de faste elektrikere – formænd – 

tillidsfolk eller virksomhederne, der ikke oplyser dem, om deres rettigheder iflg. overenskomsten, ved jeg 

ikke. Men det er vigtigt, at vi sikre os, at de får, hvad de er berettiget til. 

Det kan dog undre mig, at der stadig er mange, der tager arbejde som vikar, i stedet for en fastansættelse 

med de anciennitetsgoder og det sammenhold, der er blandt kollegerne. Særligt set i lyset af, det er pt. kun 

er ca. 1% arbejdsløse elektrikere. 

Min påstand er, at det set fra virksomhedernes side, giver stor fortjeneste, at indleje vikarer. Vikarer tæller 

ikke med i virksomhedens sygestatistik og arbejdsskader, som de bliver bedømt på, når de skal byde ind på 

opgaver. De sparer personaleudgifter til løn og administration af vikarerne. Virksomhedens samlet 

omsætning syner derfor på papiret større pr. fastansat medarbejder, da vikarer ikke indgår i 

beregningsgrundlaget. Vi skal fremadrettet arbejde på, at få flere til at blive fastansat.  

 

Jeg mener også, at der skal mere fokus på de tillidsvalgte og klubbestyrelserne, for at styrke dem i deres 

virke. En løsning kunne være, at afdelingen inviterede dem til et ”serviceeftersyn”. Her kunne de f.eks. få 

gennemgået deres kompetencer, lokalaftaler m.m. og få nye værktøjer og ideer til styrkelse af et bedre og 

stærkere sammenhold.  For nogle ”Gamle klubber” skal der måske kun bankes lidt rust af, hvis de er kørt 

lidt fast. Det er utroligt vigtigt, at sammenholdet og fællesskabet fungerer ude i klubberne. 

 



Den store tilgang af lærlinge og komne svende til vores fag, fortjener også en stor støtte. De skal hjælpes i 

gang med lærlingeklubber og lærlingeformænd. Her skal de gode svende og lærlingeansvarlige støtte op og 

være dem et godt forbillede. 

Af Jan G. Larsen 

Vejen til Industrioverenskomsten… 

Der skulle en lille omvej til, inden jeg fik rolle som tovholder på Industrioverenskomsten. Da Lars Johansen 

blev valgt til forbundssekretær på kongressen, fik jeg overdraget ansvaret for DI, ind til da var det aflastning 

på en lang række af de daglige opgaver, som havde fokus. Herunder at prøve at aflaste på LG sagerne. 

Udover at være tovholder på DI, handler det også om Statens overenskomst og Faglært overenskomsten, 

som er nye områder jeg skal have styr på. Det skal nok blive spændene områder at blive 100 meter mester 

på. Der ud over skal også lige nævnes, at jeg stadig er tovholder på den særlige overenskomst ”Miele” som 

har en speciel plads i hjertet. 

Et andet af de nye områder er ex.  RIPU-Udvalget, som er ”Regional-industri-politisk-udvalg”. Her er der 

repræsentanter for arbejdsgivere og lønmodtagere, der drøftes store som små udfordringer på tværs af 

virksomheder og fagforeninger med Industrien som samlingspunkt.  

Ellers handler det også meget at ”lære tillidsfolkene” at kende. Der er en masse lokale aftaler og 

problemstillinger at forholde sig til, så der er nok at se til. 

Af Niels Bergløv. 

Arbejdet i afdelingens arbejdsmiljøudvalg har været intens og med stor vilje til at arbejde med tingene, 

men tros dette, er det ikke lykkes at få vendt kurven på arbejdsulykker. 

Der har været arbejdet med Finansloven op til finanslovsforhandlinger, i god dialog med flere af de politiske 

partier. Det er socialdemokraterne der sider i forliskredsen og har indflydelsen på de afsatte midler til 

arbejdsmiljøet og på trods af det er der ikke nogen grund til at prale af det afsatte beløb.  

Der er stadig store huller i finansiering for 2019. Men der er begrundet håb om at der kommer en mere fast 

finansiering da både venstre, Dansk folkeparti og socialdemokraterne gå ind for en større fast bevilling i 

stedet for pulje penge.  

Det skulle gerne betyde at der kommer faste bevillinger til AT næste år, da både SF og Enhedslisten har 

forslået faste bevillinger tidligere. 

FH deklarering af 2019 som AMR-år, sætter fokus på det vigtige arbejde, arbejdsmiljørepræsentanten laver 

og nødvendigheden af, at få arbejdet anerkendt som en af grundstenene i fagbevægelsen. 



Det arbejde har vi i Dansk El-Forbund besluttet at bakke op ved at tilbyde alle AMR et 2 timers besøge på 

virksomheden med fokus på arbejdsmiljøorganisationen og AMR-uddannelses planlægning i løbet af andet 

halvår af 2019. 

Der har den 26. marts været en fyraften møde om tekniske hjælpemidler med særligt fokus på støv. Der er 

desværre stadig mange gamle støvsuger der ikke er egnet til brug, de skal være H mærket.   

Grunden til at det skal værre af mærke ”H” er at vi har respirabelt kvartsstøv i bore og fræsestøvet, så hvis 

du ikke har en H mærket støvsuger skal du havde en hvis du skal fræse eller bore. 

Netværksmøder for AMR vi har besluttet at afdelingen holder i AMR året 2019, afholds i arbejdstiden, med 

tabt arbejdsfortjeneste.     

Af Karen Nielsen & Morten Rude. 

Uddannelsesudvalgets beretning. 

Aller først en stor ros til uddannelsesudvalget og udvalgets aktiviteter. Udvalget er garant for det væld af 

aktiviteter i uddannelsesområdet, skolebesøg, lektiecafe´, kontortid, temamøder, systematisk 

uddannelsesplanlægning, ungenetværk, bedre kvalitet i af lærlingenes praktiktid, aktiviteter sammen med 

de andre afdelinger i DEF er en succes. Med godt humør, entusiasme, altid siger ja til at arbejde i fritid og 

nogle gange i arbejdstiden for en af fagforeningens kerneydelser. 

Afdelingen har over 1000 lærlinge og unge medlemmer, de giver stor faglig aktivitet med kontrol af 

uddannelsesaftaler, lønsedler, skolebesøg med mere. 

Kontortid på TEC er blevet fast aktivitet, hvor der er fuldt hus hver onsdag. Der er også flere voksne, der 

gerne vil være elektrikere, A-kassen er med engang om måneden til kontortid, her kan voksenlærlinge og 

svendeprøvelærlinge modtage rådgivning i forbindelse med A-kasse og kontingent. 

De unge har arrangeret studie cafe på TEC, udenfor skole kontoret, en stor succes. Der har været optil 20 

elever der læser lektier og hjælper hinanden, med at blive dygtigere. 

Kongres arbejdet i kongresgruppen ”uddannelse kompetenceudvikling og ungdom” en stor aktivitet, der 

har givet mange spændende vedtagne kongresforslag, som uddannelsesudvalget er i gang med at skabe 

aktiviteter og lave plan for alle aktiviteter, som systematisk efteruddannelsesplanlægning, flere 

praktikplads, efter/videre uddannelses til alle, bedre forhold på tekniske skole. 



 

Lærlingeuddannelsen og skolen. 

Der er så mange lærlinge tilmeldt TEC at skolen har svært ved at følge med. Skolen mangler lærer og 

lokaler. Det går ud over lærlinge der ikke bliver indkaldt i tide til de skoleophold de skal på. Det er der en 

øget fokus på fra det lokale uddannelsesudvalg på TEC og uddannelsesudvalget her i afdelingen, at 

lærlingenes uddannelse får den kvalitet, der er centralt for, at de kan klare sig som svende bagefter.  

Det der løser udfordringerne med den nye elektrikeruddannelse, er dialog mellem skole, lærlinge og 

arbejdsgiver. Derfor er der møder, hvor en underviser på skift enten fra moduler, hoved eller grundforløb 2, 

inviteres til at fortælle om deres undervisning, fagligt og didaktisk pædagogiske overvejelser (hvordan har 

jeg tænkt mig at undervise så mine elever bliver dygtigere til midt felt). Det giver også 

uddannelsesudvalgets medlemmer større viden til diskussionen om forbedring af kvaliteten i praktiktiden. 

Lærlingesager. 

Der er i perioden kørt 76 lærlinge sager, med flere hovedemner som, usaglig afsked, hjælp til anden 

uddannelsesaftale, forkerte aflønninger og forkerte udregninger af uddannelsestid. Når nu uheldet er ude, 

er det positivt, at der med de fleste sager også følger penge med. 

Det største beløb til en lærling 2018 var kr. 155.000 og det mindste beløb i 2018 kr. 1.482 kr. Men glæden 

følger ikke nødvendigvis beløbets størrelse. 

En anden pointe jeg gerne vil pege på, at der er sket en stigning i sager, hvor lærlinge ønsker at skifte på 

grund af det psykiske arbejdsmiljø i virksomhederne. Vi har i el-branchen en direkte kammeratlig tone 

overfor hinanden, det kan svære svært at håndtere når man er ny uanset alder. Jeg vil opfordre til at tænke 

alvorligt over dette. Lærlingene vil os rigtige gerne, og de vil ikke pakkes ind i vat og bomuld.  Når der er 

samtaler med lærlinge vil 99% af dem gerne være elektrikere, også når de opfatter tonen som hård, de har 

det bare svært med at afkode vores arbejdssprog. Det kan vi hjælpe dem med. 

For først gang i lærlingesagerne, har der været sager, hvor også manglende udlevering af feriepenge til 

lærlinge, har været en del af lærlinge sagens punkter. Der er stadig sager der ikke er afsluttet. Der arbejdes 

hårdt på at beløbene lander hos den rette person. Det er voldsomt irriterende, at beløbene ikke falder, da 

lærlingene har et retskrav ifølge erhvervs uddannelsesloven. 

Efter/videreuddannelse:  

Efter/videreuddannelsesvejledning er blevet en fast aktivitet. Der er i perioden registreret omkring 50 

individuelle sager og 3 klubber med samtaler om lokale aftaler og planlægning af efteruddannelse. 

Plads og virksomhedsbesøg, er en spændende ny aktivitet, praktisk hjælp med at finde det rette kursus og 

søge i kompetencefond, hvis det er muligt. 

Temamøder i ny teknologi: 

Før sommerferien, måtte 2 temamøder aflyses på grund af ringe tilmelding. Vi har forsøgt med nye emner, 

og fået eksperter på deres fagområde til at undervise og det har vi ramt plet med. 

Temamøde ”den nye ferielov”55 deltagere. 

Temamøde ”dimensionering efter de nye standarder” 80 deltagere. 



Der er aftale om to temamøder mere, ry om LED-belysning, hvor Danmarks dygtigste på området kommer 

den 11. juni og så vi venter på dato, om nye standarder. Endvidere er det aftalt med TEC om besøg på de 

efteruddannelsesværksteder, men der har vi også en dato til gode.  

Med tilbagemeldinger som ”hvor er det dejligt at temamøderne er tilbage”, ”spændende emner” ”hvornår 

kommer det næste møde” giver blod på tanden til at forsøge at skaffe emner, der rammer plet for 

kollegaerne på arbejdsmarkedet.  

FIU (fagbevægelsens interne uddannelser) 

Der er stor interesse mellem TR-ere og AMR-ere for at dygtige gør sig at kunne løfte opgaven til egen og 

kollegaers tilfredsstillelse. Søgningen til forbundets grundkurser er så stor, at forbundets udbud ikke kan 

følge med, derfor er der indført yderligere stramninger i 2019. TR-ere og Amr-ere bliver prioriteret og alle 

andre må vente. 

Siden sidste generalforsamling er der indført tilbud om TR/AMR-uddannelses vejlednings samtaler for 

nyuddannede TR & AMR. En tredjedel har sagt ja tak til samtale. Det bliver et tilbagevendende tilbud, også 

for TR-ere og AMR-ere der har en lang karriere bag sig. 

Ungdomsarbejdet og unge organiseringen. 

Med mange lærlinge følger mange skolebesøg, de fleste skolebesøg er i samarbejde med forbundet, de 

kører bare. Det er dog en stor glæde i uddannelsesudvalget, at flere tillidsfolk har sagt ja til at hjælpe til, da 

de to medlemmer af uddannelsesudvalget, som har løftet denne stor opgave hidtil, ikke længere kan klare 

den alene.  

Sammen med skolebesøgene fungerer kontortid og studie cafe som aktiviteter der tiltrækker de unge, og 

som bonus giver aktive til afdelingens ungdomsudvalg. Ungdomsudvalget er inde i en stabil periode, men 

de ønsker sig stadige flere at være aktive sammen med. De er sammen med de andre afdelinger på 

Sjælland, ved at arrangerer forberedes weekend på Bornholm, lærlingeklub opstart, og vi skal så mange 

som muligt til boost og meget mere. 


