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Skriftlig beretning Ib Thomsen 
Lærlingesager 
Desværre er der ikke blevet færre sager med lærlinge. Vores skolebesøg giver rigtig god mening, 
da vi får mange lærlingesager ind når vi er ude i klasserne.   

Selvom der er nok at lave i afdelingen, gør vi alt hvad vi kan, for at hjælpe vores lærlinge, for det er 
vigtigt, at de får en god start på deres forhåbentlige lange arbejdsliv. Det er sørgeligt, når 
virksomhederne ikke kan finde ud af at behandle lærlingene ordentligt og aflønne dem rigtigt. 

 

Vi har stadigvæk en hel del virksomheder, som ikke kan finde ud af at aflønne lærlinge efter 
overenskomsten. Man prøver at presse dem til at arbejde så billigt som muligt, bl.a. ved at få dem 
til at møde et kvarter til en halv time før de skal (uden at de får løn for det). De skal bl.a. pakke 
varer ud og få fyldt firmabiler. Endvidere er der udfordringer med kørepenge, overtid og pension. 
Det er kun fantasien, som sætter grænser for virksomhedernes opfindsomhed, når der skal spares 
penge. 

 

Der har været mange lærlingesager, som kunne nævnes, men man kan kort sige, at i størstedelen 
af de sager vi har modtaget, bliver lærlingene typisk underbetalt med kr. 30.000 – 40.000 i løbet af 
deres læreforløb. I de helt grove eksempler er vi oppe på over kr. 100.000,00. Vi skal nok hente 
pengene, men det er nemmere at løse disse sager, inden det udvikler sig til så store summer.  

Vi vil derfor gerne opfordre jer til at være nogle gode kollegaer og hjælpe de lærlingene med at 
kontrollere deres lønsedler. Det er selvfølgelig også vigtigt, at i tjekker jeres egne lønsedler. 

 

Konkurs 
Vi har det seneste år heldigvis været forskånet for de store konkurser, og har kun haft 3 sager som 
vi har sendt ind til LG, og de berørte personer er alle kommet i arbejde igen.  

 

Lønstatistik 1. oktober 2018 
Købekraften for elektrikere har fra 2008 og frem til oktober 2018 været kraftig reduceret, og der 
har kun været en reel købekrafts fremgang, på gennemsnitlig 0,53 pct. Hvis man sammenligner 
med købekraften før krisen, fra 1999 til 2008, steg elektrikernes købekraft med 15,98 pct.  
svarende til 1,78 pct. pr. år. Det betyder, at den lineær købekraft fra 1999 til oktober 2018 er 
faldende, hvilket må betragtes som bekymrende.  

 

Hvis vi kigger på Dansk EL-Forbund Vestsjællands lønstatistik, så ligger løngennemsnittet på kr. 
209,55. Det betyder selvfølgelig at nogen får mere og andre får mindre. I den nyeste statistik fra  
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2018 som du kan se på afdelingens hjemmeside, er den højeste timeløn på kr. 306,00 pr. time. Vi 
kender dog til kollegaer, der får en højere løn, men ikke vil opgive den, fordi de ikke trækker 
kabler, men stadig arbejder indenfor el-branchen, som programmører, teknologer eller 
installatører. 

    

Men en elektriker i dag, er ikke som for 10 år siden. Elektrikere beskæftiger sig med mange 
forskellige opgaver, og vi er selvfølgelig interesserede i, at få alle lønoplysninger ind, for at kunne 
følge med i lønudviklingen inden for el-branchen, og på den måde også i fremtiden kunne vise en 
retvisende lønstatistik. 

 

Vestsjælland lønstatistik pr. 1. oktober 2018 

TIMELØNNEDE 

  Gennemsnit Stigning 

Lavest Højest Medl. Firmaer 
Okt. 
2017 

Okt. 
2018 Timeløn % 

Installation 170,00 240,00 332 75 201,41 205,83 4,42 2,19% 
Industri 180,00 256,00 59 14 218,65 206,91 -11,74 -5,37% 
Øvrige  180,00 233,65 26 13 193,03 201,92 8,89 4,61% 
Private i alt 170,00 256,00 417 102 204,13 205,74 1,61 0,79% 
Offentlige           
Alle i alt 170,00 256,00 417 102 204,13 205,74 1,61 0,79% 

         

MÅNEDSLØNNEDE 

  Gennemsnit Stigning 

Lavest Højest Medl. Firmaer 
Okt. 
2017 

Okt. 
2018 Timeløn % 

Installation 182,50 330,57 71 22 214,57 217,71 3,14 1,46% 
Industri 171,52 270,85 48 19 213,71 223,50 9,79 4,58% 
Øvrige  180,00 287,73 23 14 233,56 228,39 -5,17 -2,21% 
Private i alt 171,52 330,57 142 55 216,53 221,40 4,87 2,25% 
Offentlige 154,58 227,64 31 11 187,55 181,00 -6,55 -3,49% 
Alle i alt 154,58 330,57 173 66 211,49 214,16 2,67 1,26% 

         

AKKORDLØNNEDE 

  Gennemsnit Stigning 

Lavest Højest Medl. Firmaer 
Okt. 
2017 

Okt. 
2018 Timeløn % 

Installation 192,00 325,00 15 4 220,10 262,40 42,30 19,22% 
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ALLE LØNTYPER 

  Gennemsnit Stigning 

Lavest Højest Medl. Firmaer 
Okt. 
2017 

Okt. 
2018 Timeløn % 

Installation 170,00 330,57 418 101 204,34 209,88 5,54 2,71% 
Industri 171,52 270,85 107 33 216,92 214,35 -2,57 -1,18% 
Øvrige  180,00 287,73 49 27 205,50 214,35 8,85 4,31% 
Private i alt 170,00 330,57 574 161 207,20 211,09 3,89 1,88% 
Offentlige 154,58 227,64 31 11 187,55 181,00 -6,55 -3,49% 
Alle i alt 154,58 330,57 605 172 206,55 209,55 3,00 1,45% 

 

 
Løntab mv  
Vi har ud over lønstatistikken også haft gang i den helt stor Lønkampagne, hvor vi i samarbejde 
med resten af Dansk El-Forbunds afdelinger har været med til at sætte fokus på det løntab som 
elektriker har haft siden 2013 og frem til i dag. Reallønsstigningen har kun været 0,2 pct. og 
virksomhedernes overskud i samme periode har været 4-6 pct. siden 2013, så der er plads til 
lønstigninger.  

 
Figur 1 

 

Selvom der i årene 2009-2018 har været en gennemsnitlig 
vækst i den nominelle løn på 1½ pct. om 

året, har der kun været en reallønsfremgang på ¼ pct. om 
året, fordi inflationen samtidig har været 

på 1,25 pct. om året. 

 

DU HAR RET TIL LØNFORHANDLING! Priserne stiger 
uanset hvad, og hvis lønnen ikke følger med, er det 
reallønnedgang. Derfor er det vigtigt, at alle bruger deres 
ret til lønforhandling. Men det er der desværre en del, 
som ikke gør – måske fordi det ikke er rart at bede sin 
leder om en lønstigning, eller måske fordi det er 

nemmere at lade være. Men det betyder også, at du og dine kollegaer går glip af både ekstra tillæg 
og andre goder. Tillidsrepræsentanten kan forhandle grundvilkår for alle kollegaer. Og til den 
personlige lønforhandling kan din tillidsrepræsentant deltage som bisidder, hvis du ønsker det. Har 
du ikke en tillidsrepræsentant, er du velkommen til at kontakte os her i afdelingen, for råd og 
vejledning. 
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Løntab 
Udviklingen i reallønnen er et udtryk for udviklingen i den nominelle løn, korrigeret for 
prisudviklingen. 

Reallønnen viser, hvad lønmodtagerne reelt får ud af lønnen. Hvis reallønnen vokser, har 
lønmodtagerne mulighed for at købe flere varer og tjenester for deres løn end tidligere. 

Figur 1 viser den procentvise vækst i den nominelle løn og i reallønnen for årene 2009 frem til og 
med 2018 for Dansk El-Forbund. De nominelle lønstigninger stammer fra El-Forbundets egen 
lønstatistik, mens inflationen er beregnet ud fra Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks. For hvert 
år ses på udviklingen fra oktober til oktober. 

Som det fremgår af figur 1, har der været reallønstilbagegang i både 2010, 2011 og 2012. Herefter 
har der overordnet været reallønsfremgang. Det gælder dog ikke i 2014 og 2017. I 2018 har der til 
gengæld været en pæn reallønsfremgang på ca. 2 pct. 

 

Skriftlig beretning Christian S. Jensen  
Arbejdsmiljø 
Vi har sammen med forbundet arbejdet på flere kampagner f.eks. ”stop stød” som har fokus på, at vi skal 
arbejde uden spænding. Dansk El-Forbund er også med i et stort forskningsprojekt som skal undersøge 
hvad der sker med kroppen når vi får stød. Som det ser ud nu, er lægernes viden om strømskader 
begrænset. 

I afdelingen kører vi løbene byggepladskørsel. I den forbindelse taler vi blandt andet også med 
medlemmerne om det arbejdsmiljø som de til dagligt arbejder i f.eks. støv og støj, som er er en kendt 
faktor på stort set alle byggepladser. 

 

”Aktiv i samarbejdet” er en pjece, som vi har lavet i samarbejdet med BAT-kartellet, som er et fællesskab 
mellem 8 forskellige fagforbund. Vi har i afdelingen brugt den til at gøre opmærksom på, at det er vigtigt 
med en AMR (Arbejdsmiljørepræsentant) og dette gælder ikke kun i virksomheden, men også hvis i 
arbejder på en byggeplads, der er i gang i mere end 14 dage, hvor I er 5 medarbejdere eller flere, fra 
samme virksomhed. Det gode ved den pjece er også, at den fortæller at vi alle er ansvarlige for at komme 
sikkert hjem hver dag og at ansvaret ikke kun ligger hos den valgte AMR. 

 

Arbejdsskader 
Vi har pt. 18 arbejdsskadesager i gang og 8 ansvarssager. Ansvarssag betyder, at vi undersøger om der kan 
være andre som er skyld i, at ulykken skete og dermed holde dem ansvarlig for at skaden skete. 

Vi ser tit, at medlemmerne får skyldfølelse for at de er kommet til skade og får så ikke anmeldt skaden 
korrekt til AES (Arbejdsmarkeds Erhvervssikring). Vi sidder hverdag og hjælper medlemmer som er kommet 
til skade. I nogle tilfælde er det nødvendigt at inddrage advokater og socialrådgivere for at føre sagen.  
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Mén/tabt arbejdsfortjeneste 
Afgørelserne fra AES Er baseret på en ”mén” tabel. Den fortæller hvor mange procent som hver skade giver 
og så beregnes der ud fra det. Det ikke altid, at vi er enige i disse afgørelser, så har vi den mulighed at vi kan 
hjælpe medlemmerne med at anke sagen til AST (Ankestyrelsen). Dette er en vurdering fra gang til gang og 
desværre ikke altid til medlemmernes fordel. Hvis du har et indkomsttab på grund af din skade, har du ret 
til at få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Betingelsen for at få tabt arbejdsfortjeneste er, at der er en 
ansvarlig skadevolder. 

 
Skriftlig beretning Erik Magdal 
A-kassen 
Der er i Danmark gang i byggebranchen og øvrige områder, hvilket også kan ses på ledigheden, hvor vi 
gennem flere år har ligget på ca. 1 procent ledige elektrikere. Det betyder ikke, at det er de samme der har 
været ledige hele perioden. Typisk finder ledige elektriker et nyt job fra 14 dage og op til 3 måneder.  

Men vi har desværre nogle få ledige, som uforskyldt har mistet deres arbejde, efter lang tids ansættelse, 
typisk mellem 10 - 30 år, hos samme arbejdsgiver. Grunden har typisk været, at arbejdsgiveren ikke havde 
nok beskæftigelse eller der skulle spares. Så anvendes ledelsesretten, uden hensyn til at give 
medarbejderne de nødvendige kompetencer til at komme over i et nyt job. 

 

I Dansk EL-Forbund har vi pt. ca. 259 ledige svarende til 1,26 pct. I afdelingen har vi ca. 23 ledige svarende 
til 1,35 pct. Arbejdsgiveren mangler ikke arbejdskraft, og der er også ca. 400 skolepraktikelever på 
landsplan.  

 
Dagpengedækning  
Der er efterhånden blevet høvlet så meget af dagpengene, at der nu er cirka 273.000 danskere, som har en 
privat lønforsikring (2017, jf. Forsikring & Pension). Enten via en kollektiv ordning, som dækker et helt 
forbund eller via en individuel forsikring. Alene de sidste syv år er antallet af danskere med en privat 
lønforsikring steget med 185.000. Det er ikke underligt. Det er tværtimod fuldt forståeligt, at almindelige 
danskere føler sig nødsaget til at sikre sig bedre økonomisk, hvis de skulle blive ramt af ledighed.  
  
Hvad der ikke er fuldt forståeligt er, at vores politikere lader denne udhuling af dagpengene ske. De synes, 
det er helt ok – ja ligefrem formålstjenesteligt – at blive ved med at svække det ene ben i 
flexicuritymodellen (sikkerhedsnettet) imens det ben, der består af fleksibiliteten til, at arbejdsgiveren kan 
hyre og fyre, står urørt tilbage. 
  
Formålet med at file på dagpengene er ifølge politikerne, at det skal kunne betale sig at arbejde. Et mantra 
som nu åbenbart er blevet lig med, at hvis du mister dit arbejde og kommer på dagpenge, så skal du være 
så ringe stillet økonomisk, at du må tilkøbe en privat lønforsikring. Et mantra med en voldsom social 
slagside - fordi de mennesker, der har allermest brug for tryghed på arbejdsmarkedet, netop er dem, som 
ikke har råd til den ekstra forsikring. 
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Flexicurity kræver sikkerhed 
Gennemgangen går tilbage til 2006, men realiteten er, at dagpengenes dækning eller den såkaldte 
kompensationsgrad er faldet støt lige siden 1990’erne. Denne udvikling, samt det førnævnte faktum at flere 
og flere lønmodtagere ønsker at få en supplerende dagpengeforsikring, viser, at den solidariske ordning i 
dagpengesystemet ikke længere er stærk og robust nok. Det er en kæmpe udfordring, som politikerne 
snarest bør få øjnene op for. 
 
Vi kan godt være bange for, at nogle af dem i stedet vil tænke, at jo flere, der tegner en privat lønforsikring, 
jo mindre vigtigt er det at sørge for, at den solidariske lønforsikring bliver styrket og følger lønudviklingen. 
Det vil være den sikre vej til et endnu mere opdelt samfund. Et samfund med et A-hold og et B-hold og et 
samfund, der ikke længere kan være stolte at vores flexicuritymodel, som ellers beundres og berømmes i 
mange andre lande. Flexicurity kræver sikkerhed. 
  
Vi håber, at vi trods alt har nogle ansvarlige politikere, der snart får øjnene op for, at der ikke kan skæres 
flere skiver af denne sikkerhed, og at der er al mulig grund til at vi snarest får rettet op på dagpengenes 
kompensationsgrad. 
Notatet Salamimetoden: Skive for skive skæres der af dagpengesystemet 
Salamimetoden: Skive for skive skæres der af dagpengesystemet 
A-kasserAnalyseDagpengeDagpengesatsDagpengesystemDanske A-kasser 
 
2018 - Skatteaftale 
Senest er kniven blevet brugt ved Skatteaftalen i 2018. Udover at aftalen gav os det uretfærdige, 
unødvendige og meget udskældte opholdskrav i dagpengesystemet, der betyder, at du helt kan miste 
retten til dagpenge, hvis du har været i udlandet - og at du endda kan miste dem med tilbagevirkende kraft 
- så blev beskæftigelsesfradraget også forhøjet med Skatteaftalen. Ligesom der blev indført et jobfradrag.  
De to tiltag betyder, at dagpengenes kompensationsgrad indirekte forringes, fordi fradragene kun går til 
personer i job – forskellen på lønindtægt og dagpenge bliver derved via skattesystemet gjort større. 
 
OK 2020 private overenskomstforhandlinger. 

Efter ugelange forhandlinger lykkedes det at lande 
overenskomstaftaler på de tre offentlige områder. 

Deadline for handlingerne i Forligesen var 1. maj. 
De enkelte forbund afstemte herefter forliget, og 
resultatet var et ja til OK fornyelsen. 

Her er et overblik over overenskomstaftalerne på 
det kommunale, regionale og statslige område. 

 

 

https://danskeakasser.dk/files/media/documents/Notater/Notat%20om%20Salamimetoden.pdf
https://danskeakasser.dk/sites/danskeakasser.dk/files/media/documents/Notater/Notat%20om%20Salamimetoden.pdf
https://danskeakasser.dk/emne/a-kasser
https://danskeakasser.dk/emne/analyse
https://danskeakasser.dk/emne/dagpenge
https://danskeakasser.dk/emne/dagpengesats
https://danskeakasser.dk/emne/dagpengesystem
https://danskeakasser.dk/emne/danske-a-kasser
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Kommuner 

Aftalen omfatter omkring 500.000 ansatte. 

Den økonomiske ramme i aftalen ligger på 8,1 pct. over de kommende tre år. Med aftalen 
videreføres reguleringsordningen for at sikre, at lønnen i den offentlige sektor følger 
lønudviklingen i den private sektor. Det såkaldte privatlønsværn fjernes. 

Aftalen indeholder også en overenskomstmæssig aftale om sikring af betalt spisepause for alle 
faggrupper i kommunerne. 

Der er i aftalen afsat 500 millioner kroner til at løse rekrutteringsudfordringer i kommunerne, og 
85 millioner kroner til en ligelønspulje. 

Striden om lærernes arbejdstid blev ikke løst med en ny arbejdstidsaftale, som lønmodtagernes 
forhandler havde krævet ved forhandlingsbordet. Der blev i stedet nedsat en 
undersøgelseskommission, som skal vurdere om lærernes arbejdstid har konsekvenser for 
undervisningen. 

Forhandlingsforløbet om arbejdstiden skal være afsluttet senest i 2021. Lovindgrebet fra 2013, der 
i dag regulerer lærernes arbejdstid, står derfor stadig ved magt. 

Regioner 

På regionernes område er der indgået forlig ad to 
omgange for 40.000 regionalt ansatte 
medlemmer. 

Aftalen omfatter medlemmer af fagforbund som 
FOA, HK Kommunal, 3F, Socialpædagogerne, 
Teknisk Landsforbund, Dansk 
Socialrådgiverforening, Dansk Metal og Dansk EL-
Forbund. 

Delforliget splittede lønmodtagersiden på regionernes område i to. FTF og Akademikerne takkede 
nemlig nej til aftalen med regionerne. 

LO-forbundenes aftale sikrer en økonomisk ramme på 8,1 pct. over de næste tre år, hvoraf 6,1 pct. 
er generelle lønstigninger. Reguleringsordningen videreføres og privatlønsværnet afskaffes. 

Med aftalen kommer en pulje til ligeløn, ekstra midler til lavtlønnede og afværgelse af 
forringelser på seniorordninger. 
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Spisepausen, der var forhandlingernes store knast, blev ikke skrevet ind i overenskomsten, som 
forhandlerne på lønmodtagernes side havde krævet ved forhandlingsbordet. 

Det er spisepausen til gengæld i den aftale, som forbund under FTF og Akademikernes 
Centralorganisation blev enige med regionerne om. Aftalen sikrer ny overenskomst for samtlige 
120.000 ansatte i regionerne. 

Den økonomiske ramme i de to aftaler ligner på mange punkter hinanden. FTF og Akademikerne 
er, ligesom LO-forbundene, sikret en lønramme på 8,10 pct. over tre år. Reguleringsordningen og 
privatlønsværnet afskaffes. 

Derudover er der afsat midler til de enkelte organisationers forhandlinger, puljer til særlige formål 
og prioriterende grupper. Medlemmer af FTF og Akademikernes Centraladministration får 
desuden en ny aftale om ferie samt ret til fravær og orlov i en række situationer. 

Stat 

På det statslige område nåede partnerne til enighed om en ny overenskomst for statens 180.000 
ansatte. 

Aftalen sikrer, ligesom aftaler på regioner og kommuners område, en økonomisk ramme på 8,1 
pct. i overenskomstperioden. Det vil give de statsansatte en generel lønstigning på 6,2 pct-. 

Reguleringsordningen videreføres, så lønudviklingen i 
den offentlige og private sektor følges ad. Det såkaldte 
privatlønsværn afskaffes. 

Retten til arbejdsgiverbetalt spisepause, som har været 
en af det helt store knaster på det statslige område, er 
overenskomstsikret.  

Ligesom på det kommunale område, skal en undersøgelseskommission skabe grundlag for videre 
forhandlinger om en ny arbejdstidsaftale for undervisere. 

Aftalen indeholder ikke et nyt lønsystem, så ansatte kan få flere individuelle lønninger. Det var 
ellers statens topforhandler Sophie Løhdes ønske. 
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ALKA 
Dansk EL-Forbund var aktionær sammen med den øvrige fagbevægelse, i ALKA. 

De store faglige organisationer vedtog, uden indflydelse af de mindre faglige organisationer og 
aktionærer, at sælge aktierne, til forsikringsselskabet TRYG Forsikring. 

Det udløste en samlet netto kursgevinst på ca. 80 millioner kroner. Hovedbestyrelsen skal i 2019 
beslutte hvordan udbyttet af ALKA salget skal placeres.  

 
 

 
Ny hovedorganisation FH   
 

LO og FTF blev fra den 1. januar 2019 til en ny hovedorganisation - Fagbevægelsens 
Hovedorganisation.  

En af de første store dagsordener, vi kastede os over i FH, var kampen imod ulighed. For uligheden 
er vokset i Danmark. Afstandene mellem os er blevet større – i kroner og ører, i kilometer og i 
forståelse for hinanden. Det truer sammenhængskraften i samfundet og vores tillid til hinanden. 
Det er en forudsætning for vores samfundsmodel, at afstanden mellem rig og fattig ikke bliver for 
stor.  

Vi skal have stoppet den stigende ulighed og styrket vores fælles velfærd. Investere i hinanden, i 
stedet for at skære ned. Sørge for gode jobs og uddannelse til alle, et bedre arbejdsmiljø og et 
stærkere sikkerhedsnet. På den måde kan sikre et Danmark i balance. 

Der er nok at tage fat på her i 2019! Og så er det jo godt, at vi er 1,4 millioner lønmodtagere, som 
står sammen. Vi bliver svære at komme udenom. 

FH har efter årsskiftet også fået mere taletid i pressen og på Christiansborg. Det er en god 
begyndelse, og et tydelig tegn på at fællesskab kan skabe resultater, men der er også nok at tage 
fat på.  

FH har derfor startet året, ved at markere det som Arbejdsmiljørepræsentantens år, hvor alle 
faglige organisationer arbejder sammen om at forbedre arbejdsmiljørepræsentantens forhold, og 
derved også lønmodtagernes arbejdsvilkår.  

 

 

 



Skriftlig beretning ved afdelingens 

Ordinære Generalforsamling 2019 

 
 

 s. 12 

Det er blevet en arbejdsopgave for FH, af flere årsager.  

1. Det var det alle faglige organisationer kunne finde enighed om.  
2. Det er ganske urimeligt, at lønmodtagere til stadighed risikerer liv og lemmer ved at gå på 

arbejdet hver dag, og antallet af arbejdsulykker er stadig alt for højt. 
3. Antallet af nedslidte lønmodtagere, gør at en stor del af lønmodtagerne må forlade 

arbejdsmarkedet, inden de når folkepensionsalderen. 
4. Folketinget har vedtaget, at lønmodtagere skal blive længere på arbejdsmarkedet, og 

derved er man gået ind i debatten om tilbagetrækningsalderen. 

I Nedstående skema kan man se hvornår man kan gå på folkepension: 

Fødselsdag Pensionsalder 
Før 31.12.1953 65 år 
 1.1.1954-30.6.1954 65 ½ år 
 1.7.1954-31.12.1954 66 år 
 1.1.1955-30.6.1955 66 ½ år 
 1.7.1955-31.12.1962 67 år 
1.1.1963-31.12.1966 68 år 
1.1.1967-31.12.1970 69 år * 
1.1.1971-31.12.1974 70 år * 
1.1.1975-31.12.1978 71 år * 
1.1.1979-eller senere 72 år * 

*Er du født efter 1967, er alderen for din folkepension endnu ikke vedtaget. Folkepensionsalderen 
fastsættes ved lov og vil blive reguleret hvert 5. år. Næste gang alderen bliver reguleret er i 2020. 

Stigningen kommer til at gælde for alle, som er født efter 1. januar 1967. 

Folkepensionsalderen vil stige gradvis i takt med danskernes levealder. I 2050 forventes 
pensionsalderen at blive 72 år. Det vil være verdens højeste pensionsalder. 

Alder markeret med * stjerne er derfor den forventede pensionsalder. 

Lokale LO/FTF skal sammenlægges 2 år senere, og man er begyndte at drøfte og forhandle om 
sammenlægningerne.  
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Halvdelen af befolkningen sidder på 5 pct. af formuerne i Danmark 
Kilde AE 

Formuerne i Danmark er relativt ulige fordelt - også når man medregner pensioner. Mens de ti pct. 
med de største formuer i Danmark har ca. 47 pct. af de samlede formuer, så har den halvdel af 
befolkningen med de mindste formuer modsat kun 5 pct. af formuerne. 

Når man ser på den samlede formue hos 
den danske befolkning og trækker deres 
samlede gæld fra, så får man den samlede 
"nettoformuemasse". Den er i høj grad 
ulige fordelt. Mens halvdelen af landets 
befolkning sidder på kun 4,8 pct. af 
landets samlede nettoformue, så har de ti 
pct. med de største formuer 47,3 pct. 
Herimellem er de 40 pct. næstmest 
formuende, som har 47,9 pct. af den 
samlede formue. 

 

Kort cevea.dk 

Ser vi på de ti pct. med de mindste nettoformuer, så har de i gennemsnit en negativ nettoformue 
(dvs. gæld) på omkring 400.000 kr. Selv når man har indregnet pensionsformuen, har de ti pct. 
med mindst formue fortsat større gæld end opsparing. Herimod har de ti pct. med de største 
formuer en nettoformue på 5,4 mio. kr. inkl. pension 

 DEF Vestsjællands kongresudvalg  

I 2017 vedtog bestyrelsen at nedsætte et kongresudvalg, og ca. 25 medlemmer meldte sig til at 
udarbejde de forslag, som skulle behandles på afdelingens generalforsamling i 2018. 

Generalforsamlingen valgte i 2018 de kongresdelegerede. De kongresdelegerede arbejdede videre 
med forslagene lige til kongressens afslutning. 

Der skal derfor lyde en stor tak til de kongresdelegerede, som deltog engagerende og med stor lyst 
til at forbedre lønmodtagernes uddannelse, arbejdsforhold, fritid mv. 

Der blev taget godt imod Dansk EL-Forbund Vestsjællands forslag - nogle kunne der ikke findes 
flertal for, mens andre blev omformuleret så de kunne stemmes hjem.  

https://cevea.dk/analyse/12-ulighed/1909-priserne-pa-boliger-skaevvrider-danmark
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Dansk EL-Forbund kongres 2018  
Kongressen vedtog nedenstående forsalg:  

VEDTAGNE FORSLAG 
 
Organisation og strategi 
1.0 
Formål & strategi samt handlingsplaner for Dansk El-Forbund for 2018-2022 
Forslag blev behandlet som et selvstændigt dokument. 
 
2.0 
Servicemål for Dansk El-Forbund 
Servicemål er en beskrivelse af den service, et medlem kan forvente af få i Dansk El-Forbund. 
Servicemålene fastsættes for at sikre en ensartet behandling af vores medlemmer. 
 
Der fastsættes servicemål indenfor de områder, der er i ”Formål og Strategi samt handlingsplaner”. 
 
Hovedbestyrelsen skal sikre årlig opfølgning på servicemål herunder de nødvendige kompetencer for 
opgaveløsningen. 
 
4.1 
Tilpasning af Forbundsnavn 
Hvor navnet Dansk El-Forbund skrives, skal der altid være en tekst, hvor det synliggøres at forbundet 
udvikler sig i takt med, at teknologien og uddannelserne udvikler sig, så medarbejder inden for el-
branchen, kan mærke ejerskab.   
 
6.0 
Øget indsats for medlemsfastholdelse, flere tillidsvalgte og klubber samt lokale netværk. 
6.1 
Tilføjelse til Formål & strategi: 
Afsnit 2.5.2: 
Netværk skal øge fokus på organiseringen, tillidsvalgte, faglige klubber m.v. Der skal være hjælp til lokale 
netværk, som drives af de lokalt forankrede tillidsvalgt 
 
 
Økonomi og bevillinger 
9.0 
Styrket fagpolitisk indsats  
Der opkræves 3,00 kr. pr. medlem pr. måned til en styrket fagpolitisk indsats. 
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VEDTAGNE FORSLAG 
Midlernes anvendelse fastsættes af hovedbestyrelsen. 
 
Anvendelsen sker jf. forbundets ”Formål og Strategi samt handlingsplaner”. 
 
Midlerne henføres til egen konto, og ubrugte midler overføres til kommende kongresperioder. 
 
Beløb, der afsættes, opgøres en gang årligt ud fra medlemstallet pr. 1/7.  
 
10.0 
Midler til særlige udviklingsområder 
Hovedbestyrelsen bemyndiges til at anvende 19,50 kr. pr. medlem pr måned fra forbundets formue til 
særlige udviklingsprojekter og udvikling af organisationen. 
 
”Formål og strategi” for forbundet samt handlingsplaner beskriver en række aktiviteter og 
udviklingsopgaver, som midlerne kan anvendes til. 
  
Midlernes anvendelse fastsættes af hovedbestyrelsen. 
 
Beløb, der afsættes, opgøres en gang årligt med medlemstallet pr. 1/7 det forudgående år. 
11.6 
Konfliktfond 
Konfliktfonden udgør et selvstændigt regnskab i forbundets regnskab. Forrentningen inkl. skattetilsvar af 
midlerne tilskrives konfliktfondsregnskabet og dermed fondens formue. 
 
 
Organisering 
13.0 
Organiseringsindsats 
Der opkræves 3,50 kr. pr. medlem pr. måned til en styrket fagpolitisk indsats og målrettet 
organiseringsindsats i lokalafdelingerne. Beløb der opkræves tillægges 1,50 kr., som tages fra forbundets 
formue jf. forslag 10.0. 
 
Anvendelsen sker jf. forbundets ”Formål og Strategi samt handlingsplaner”. 
 
Beløb, der udbetales til afdelingerne, opgøres en gang årligt ud fra medlemstallet pr. 1/7 det 
forudgående år. 
 
*Note: de 1,50 kr. kommer fra forslag 10.0. 
 
14.1 
Organisering 
Tilføjelse til Formål & strategi: 
Nyt afsnit efter afsnit 2.4.3: 
Forbundet skal i forbindelse med det oplysende og organiserende arbejde på erhvervsskoler, 
erhvervsakademier og nye medlemmer sikre fortællingen om den danske model, overenskomster og 
indholdet af aftaler om løn, pension, ferie, arbejdstid og ugentlige antal arbejdstimer. 
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Tillidsvalgte og uddannelse 
16.0 
Topmøder, centralt og lokalt, for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 
Forbundet og afdelingerne indbyder i kongresperioden til topmøder for tillids- og 
arbejdsmiljørepræsentanter, både centralt og lokalt.  
 
Hovedbestyrelsen fastsætter tid, indhold, og retningslinjer for afholdelse af det centrale topmøde. Det 
centrale topmøde placeres midt i kongresperioden. 
 
Afdelingerne afholder faglige topmøder/konferencer for erfaringsudveksling og dygtiggørelse af 
tillidsvalgte til hverdagens faglige arbejdsopgaver. 
 
De lokale topmøder/konferencer for tillidsvalgte kan afholdes i de år, hvor der ikke afholdes centralt 
topmøde for tillidsvalgte. 
 
Der opkræves 7,00 kr.pr. medlem pr. måned til afholdelse af møderne. Der tillægges yderligere 3,00 kr. 
pr. medlem pr. måned af forbundets FIU-midler. 
 
Det afsatte beløb indgår i fremtiden i forbundets samlede budget. 
 
Beløb, der afsættes, opgøres en gang årligt med medlemstallet pr. 1/7 det forudgående år. 
 
18.1 
Oprettelse af et inspirations- / introduktionskursus 
Der udvikles et kursus, der kunne hedde M 0 (=nul), med undertitlen ”Den Loyale Kollega”. 
Kursets målgruppe er de medlemmer, der er interesserede i fagligt arbejde, uden at have et tillidshverv.  
Kursets indhold kunne være: 

• Fagbevægelsens struktur og historie. 
• Den danske model og overenskomster. 
• Relationer/Organisering/Fællesskab. 
• Arbejdsmiljø. 
• Samarbejde med AMR/TR (Hvad kan jeg gøre for at hjælpe min TR/AMR/klub/afdeling), med 

andre ord: Hvordan kan jeg bidrage til Dansk El-Forbund? 
• Orientering om moduluddannelsen. 

Kursets afvikles som lokal aktivitet, evt. i samarbejde mellem afdelinger. Undervisning på kurset er med 
repræsentation fra forbundskontoret og afdelingen. 
 
 
Kommunikation 
19.0 
Mobil platform til medlemskommunikation 
Forbundet skal løbende udvikle vores kommunikation med medlemmerne. Oplysninger skal være mobile 
og let tilgængelige. Medlemmet skal kunne finde oplysninger, når man står på et stillads eller sidder i 
kantinen.  
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VEDTAGNE FORSLAG 
 
Forbundet bør arbejde hen imod: 
• Kalender med arrangementer fra både afdelinger og forbund.  
Almindelige beregningsværktøjer, og hurtigt opslagsværk lignende den gamle lommebog. 
Værktøj til ugeseddel 
• En særlig del til arbejdsmiljø og tillidsrepræsentanter, med værktøjer til hvervning og fast-holdelse 
• En særlig del til lærlinge, med de værktøjer der er målrettet lærlinge. 
 
Der skal være en særlig lærlingedel, hvor de særlige forhold og aktiviteter for denne medlemsgruppe 
findes. 
 
21.2 
Kommunikation med medlemmerne 
Hovedbestyrelsen pålægges at undersøge, hvordan det er muligt at forbedre den digitale kommunikation 
med medlemmerne. 
Det foreslås at Hovedbestyrelsen træffer beslutning, senest udgangen af 2019, om hvordan den 
fremtidig digital kommunikation skal udformes. 
 
23.0 
Oprettelse af ”Tillidsvalgt intranet” 
På lige fod med ansatte i DEF, skal tillidsvalgte have adgang til et intranet, hvor det er muligt at hente alle 
relevante oplysninger, som skal / kan bruges i dagligdagen. 
Ved sådan en løsning skal der kun opdateres et sted. (SharePoint) 
Der skal nedsættes administratorgruppe / brugerpanel med repræsentanter fra TR-korpset.    
 
24.1 
Kontakt til virksomheder uden TR 
Tilføjelse til Formål & strategi: 
Afsnit 3.3.4 ændres til: 
Forbundet udarbejder forslag til, hvad der skal gøres for en stærkere tilknytning til mindre virksomheder 
uden tillidsrepræsentanter, så vi har tættere medlemskontakt og aftaler overholdes. 
 
 
Forsikringer 
27.5  
Heltidsulykkesforsikring 
Dansk El-Forbunds hovedbestyrelse (HB), skal undersøge muligheden for at tilbyde en heltids-
ulykkesforsikring på samme betingelser om frit valg som nuværende. 
HB bemyndiges med ¾ flertal til at træffe beslutning om tilbuddet.    
 
28.1 
Gruppeliv og ulykkesforsikring 
Ændringsforslag til 28.0: 
Hovedbestyrelsen bemyndiges til at undersøge alle ikke-betalende kontingent kategorier, undtagen 
lærling på grundforløb uden uddannelsesaftale og SKP elever, om de selv skal betale gruppeliv og 
ulykkesforsikring. 
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VEDTAGNE FORSLAG 
 
 
Overenskomst og aftaler 
30.0 
Fond til finansiering af seniorordning 
Der oprettes en fond til financiering af en seniorordning for medlemmer over 60 år i virksom-hederne.  
 
31.0 
1. maj som fridag 
Der skal arbejdes for, at 1 maj gøres til hel fridag i El-Fagets Funktionæroverenskomst og andre 
overenskomster på samme vilkår som i Elektrikeroverenskomsten. 
 
32.1  
Fremtidig indsats på vikar og mandskabsudlejningen inden for El-Branchen 
Tilføjelse til Formål & strategi: 
Nyt afsnit 3.3.9: 
Forbundet undersøger og kortlægger vikarbranchen og platformsvirksomheder indenfor el-faget. 
Undersøgelsen skal vurdere, hvilken særlig indsats der skal laves på området. 
 
33.0  
Indsats mod social dumping  
Vi foreslår, at der i den kommende kongresperiode afsættes midler (4 mio. kr. i kongresperioden) til en 
ekstraordinær indsats til en organisering af udenlandske kollegaer i Dansk El-Forbund for derved at 
bekæmpe social dumping. 
Det foreslås, at der ansættes en socialdumping-konsulent med tilhørende styregruppe under HB. 
Formålet med dette er at koordinere og støtte op om de lokale afdelingers arbejde på dette område. 
Dette skal ske i tæt samarbejde med både den nuværende organiseringskonsulent og den faglige gruppe 
i forbundet. 
Vi vil håbe på, at noget af finansieringen kommer fra et øget medlemstal fra denne gruppe, samt en 
omprioritering af nuværende midler. 
 
34.1 
Migrant kollegaer vs. den danske model. 
Tilføjelse til Formål & strategi: 
Ny afsnit efter afsnit 7.3.3: 
Forbundet skal udarbejde et kursus for udenlandske kollegaer om arbejdspladskultur, faglige værdier, 
den danske model og fordele ved at være medlem. 
 
 
 
 
36.1 
Styrkelse af fagligt sekretariat 
Der vælges en forbundssekretær mere til fagligt sekretariat. Hovedbestyrelsen skal sikre, at der er 
afsættes arbejdskraft til styrkelse af det forebyggende arbejdsmiljø i kongresperioden. 
 



Skriftlig beretning ved afdelingens 

Ordinære Generalforsamling 2019 

 
 

 s. 19 

VEDTAGNE FORSLAG 
 
Akkord 
40.0 
Akkordmentor 
Der afsættes de nødvendige midler til at opretholde min. en fastansat forbundsakkordmentor, yderligere 
ansættelse af forbunds akkordmentor, beror på behovet, og indstilles af akkordudvalget. 
 
 
Arbejdsmiljø 
42.1 
Forbedring af arbejdsmiljøet 
Tilføjelse til Formål & strategi: 
Afsnit 6.3.3: 
Forbundet samarbejder med andre organisationer for at forbedre arbejdsmiljøet. Det er bl.a. udvikling af 
hjælpemidler og værktøjer der kan sikre et bedre arbejdsmiljø i el-branchen. 
 
43.1 
Styrkelse af arbejdsmiljørepræsentanten 
Tilføjelse til Formål & strategi: 
Nyt afsnit efter afsnit 6.3.5: 
Forbundet skal arbejde med en styrkelse af arbejdsmiljørepræsentanten på arbejdspladsen, for at sikre 
et forbedret arbejdsmiljø lokalt. 
 
 
Uddannelse 
44.1 
Sikring og udvikling af fremtidens efteruddannelse 
Tilføjelse til Formål & strategi: 
Tilføjelse til afsnit 5.3.7: 
Forbundet arbejder for, at partssamarbejdet fastholdes og styrkes. Samarbejde mellem Dansk El-
Forbund og arbejdsgiverforeningerne: Tekniq, Dansk Industri, offentlige arbejdsgivere og andre relevante 
organisationer øges for at sikre og udvikle fremtidens grund-, efter- og videreuddannelser. 
 
45.1 
Afskaffelse af anciennitetsregler 
Tilføjelse til Formål & strategi: 
Nyt afsnit 5.3.10: 
Forbundet skal målrettet arbejde på at få afskaffet anciennitetsregler i de overenskomstbestemte 
rettigheder til efteruddannelse.  
 
46.1 
Styrkelse af skolernes lokale uddannelsesudvalg (LUU) 
Tilføjelse til Formål & strategi: 
Nyt afsnit efter afsnit 5.3.3: 
Forbundet skal øge indsatsen overfor repræsentanterne i de lokale uddannelsesudvalg på 
erhvervsskolerne. Der sikres uddannelse og særlig information til forbundets repræsentanter.  
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47.1 
Uddannelsesrepræsentant i alle virksomheder, hvor der er medlemmer i Dansk El-Forbund 
Tilføjelse til Formål & strategi: 
Nyt afsnit efter afsnit 5.3.8: 
Forbundet arbejder for, at der vælges uddannelsesansvarlige/ ambassadører i de overenskomster, hvor 
dette ikke findes. 
 
48.1 
Sikre den enkelte elektrikers rettigheder til efter- og videreuddannelse  
Tilføjelse til Formål & strategi: 
Endnu et nyt afsnit efter afsnit 5.3.8: 
Forbundet understøtter tillidsvalgte og uddannelsesansvarlige/ambassadører både i at blive og kunne 
rådgive medlemmerne omkring uddannelsesplanlægning og lokale aftaler vedr. uddannelse. 
 
49.0 
Udvikling af virtuelt akademi for alle medlemmer i Dansk El-Forbund 
Dansk El-Forbund og relevante partnere arbejder i kongresperioden for at udvikle og skabe muligheder 
for et virtuelt akademi for alle medlemmer af Dansk El-Forbund. Et akademi der kan: 

• Tilbyde onlinekurser i relevante teknologier. 
• Online kompetence og karriereudvikling. 
• Uddannelsesplanlægning for lærlinge. F.eks. hvilke moduler kræves til hvilke praktikmuligheder. 
• Relevant litteratur og oplæg. 

 
50.1 
Rådgivning og vejledning - akademiområdet 
Tilføjelse til Formål & strategi: 
Nyt afsnit 5.3.11: 
Forbundet skal sikre, at studerende på videreuddannelsen får den mest kompetente faglige rådgivning 
og vejledning i forhold til uddannelse og karrieremuligheder. 
 
52.0 
Fokus på kvaliteten af lærlingenes uddannelse i virksomhederne 
Forbundet arbejder på at få forbedret lærlingeuddannelserne gennem en systematisk evaluering mellem 
den enkelte lærling og virksomhed af såvel skoleophold som lærlingenes indlæring i virksomheden. 
Endvidere sætter forbundet ekstra fokus på elektrikeroverenskomstens 17.1 – 17.1.2 
uddannelsesforhold omhandlende elektrikernes og virksomhedens forpligtigelser. 
 
53.0 
Grunduddannelsen 
Dansk El-Forbund skal arbejde for at den tidligere paragraf 22, stk. 4 i erhvervsskoleloven, der beskriver 
at erhvervsskoleeleverne har krav på at blive klædt på med samfundsviden, kommer tilbage i 
erhvervsskoleloven. 
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VEDTAGNE FORSLAG 
§22. Skoleundervisningen skal under hele uddannelsesforløbet på en helhedsorienteret måde omfatte 
både praktisk og teoretisk undervisning med henblik på at give eleverne fornøden generelle og specielle 
kvalifikationer, herunder at: 
4) give eleverne forståelse af samfundet og dets udvikling, herunder navnlig af virksomhedernes og de 
ansattes rolle i en almindelig erhvervsmæssig og samfundsmæssig sammenhæng og af 
arbejdsmarkedsforhold og arbejdspladsforhold.  
 
 
Lærlinge- og ungdomsarbejde 
54.0 
Styrket Lærlingeklubindsats. 
Hovedbestyrelsen skal bestræbe sig på at bruge 1 kr. pr. medlem pr. måned i kongresperioden på en 
styrket indsats overfor lærlingeklubber jf. ”formål og strategi samt handlingsplaner” for Dansk El-
Forbund 2018-2022.  
Den ene krone skal tages fra forslag 10.0 i de afsatte midler til udmøntning af særlige initiativer i ”formål 
og strategi samt handlingsplan”. 
Det beløb der afsættes opgøres en gang årligt med medlemstallet pr. 1/7 forudgående år.  
 
 

 
DEF HB størrelse  

Forslaget om at øge antallet af Hovedbestyrelsesmedlemmer, blev ikke vedtaget. Så 
hovedbestyrelsen består af forbundsformanden, 2 næstformænd, afdelingsformændene for hver 
afdeling og ungdomsformanden. For hver 2000 medlemmer har afdelingerne en ekstra stemme i 
HB.  

Forbundsledelsen har 3 stemmer, København 3, Østjylland 2, Midtjylland 2, Nordjylland 2, Fyn 1, 
Vestsjælland 1, Sydjylland 1, Storstrøm 1, Lillebælt 1, Nordsjælland 1 og Bornholm 1. 

Region Øst. Regionalt samarbejde mellem afdelingerne Bornholm, Nordsjælland, 
Storstrøm, København og Vestsjælland. (Socialrådgiver)  

Lige efter kongressen meddelte afdeling København, via brev, til afdelingerne Bornholm, 
Nordsjælland, Storstrøm og Vestsjælland, at de ville trækkes sig ud af Regionens 
telefonsamarbejde, prima på grund af uoverensstemmelser. 

De øvrige afdelinger i regionen svarede København, at vi var uforstående overfor kritikken og godt 
ville have uddybet kritikpunkterne. Det har man ikke gjort fra Københavns side, og afdelingerne 
uden for København har derfor valgt, at trække sig fra resten af samarbejdet. Det er en trist 
udvikling, men vi håber helt klart at vi finder sammen igen, til gavn for medlemmerne. København 
og Vestsjælland har ansat en Socialrådgiver i fællesskab og dette samarbejde fortsætter.    
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Nye regler for Feriepenge - 
forhandlet af LO OG DA, efterfølgende vedtaget i folketinget. 
(EU Direktiv) 

Tak til EU, som er grunden til at man har fået vedtaget en ny 
ferielov i Danmark. 

Men inden den blev vedtaget, er den blevet forhandlet af Dansk Arbejdsgiver forening DA, og 
Lønmodtagernes organisation LO. Herefter er den blevet indstillet som lov, og vedtaget af samtlige 
partier på Christiansborg. 

EU har landet et Direktiv, som gør at danske lønmodtager skal kunne optjene og afvikle ferie 
samtidig, og ikke som vi kendte det tidligere, optjene ferie i et kalenderår, og først til maj året 
efter, kan man begynde at afvikle ferie.  

Det har gjort, at vi har afviklet Tillidsmandens Dag i 
afdelingen, hvor vi blandt andet gennemgik reglerne 
om overgangsordning og samtidighedsferie. 

Afdelingen afvikler en lang række Temamøder om den 
nye ferielov, og kommer også gerne ud i klubberne.  

Social Dumping   
Lønmodtagere bliver konstant udsat for social dumping. 

Den mest kendte er der hvor udenlandske virksomheder byder på 
opgaver i Danmark, og fagbevægelsen til stadighed er ude for at 
indgå overenskomster med de udenlandske virksomheder. 
Landets kommuner udformer deres udbudsmateriale, så 
virksomheder f.eks. ikke kan overholde overenskomsterne, her 
tænkes på kørsel. Det sidste nye er deleøkonomi, hvor f.eks. 
virksomheden Valmi gruppen opretter et selskab, og herefter kan 
en elektriker oprette deres eget selskab, og knytte det til Valmi 
gruppen.  

Lønmodtagerne (Elektrikerne) sender herefter en faktura til Valmi 
gruppen, og får derfor ikke den overenskomstmæssige løn. Det 
betyder, at der ikke er nogen nedre/øvre arbejdstid, 

overtidsbetaling, SH, feriefridage, fritvalgsopsparing, pension, feriepenge mv.  
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Det er noget vi ser med stor alvorlig på, da alle de rettigheder lønmodtagerne har kæmpet for i 
fællesskabet, ligeså hurtig kan forsvinde igen, hvis vi ikke står sammen. Derfor arbejdes der både i 
Forbundet og i afdelingerne på at finde løsning på dette problem.  

Elektrikeruddannelsen 
2018 har været et godt år for elektrikeruddannelserne, med en generel stigning i antallet af 
indgåede aftaler på 8,2 pct. i forhold til 2017. En positiv trend der er kørt siden 2014. 
På samme måde ser vi en tilsvarende stabil vækst i totalbestanden på uddannelsen. 
Ændringen i tilgangen er markeret generelt på tværs af året, dog mest i 1. halvdel af året, og 
særligt i de sene forårsmåneder. 
 
Dog var væksten inden for uddannelsen 5 pct. lavere end den mellem 2016 og 2017. 
Korttids aftaler 

 

Desværre kan vi konstatere at antallet af 
korttidsaftaler, er steget fra 2013 med 36,2 pct. 
fra 438 til 1210. Det betyder, at mange 
arbejdsgivere ikke følger Tekniq´s anvisning om at 
indgå hele uddannelsesaftaler.  

 

 

Praktikpladskampagne  
Desværre har vi ikke i afdelingen, kunne forfølge projektet Praktikpladskampagnen, som ønsket, 
på grund af manglende ressourcer. Afdelingen har ca. 8 pct. af lærlinge inden for industrien. Dette 
arbejdes der forsat på at forbedre.  

 

Efteruddannelse 
Vi kan desværre konstatere, at meget få kommer på efteruddannelse, og stort set ingen kommer 
på efteruddannelse hvor virksomheden betaler elektrikernes løn. De få der kommer afsted, tager 
på selvvalgte kurser.  

Der hvor vi har haft stor søgning på aftalt uddannelse, er der hvor elektrikeren aftaler med sin 
arbejdsgiver at arbejde f.eks. 3 til 4 dage om ugen, og tage en akademiuddannelse, som installatør 
eller teknolog inden for el-faget.  
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Organisering 
Bestyrelsen har valgt at besøge byggepladser, hvor bestyrelsesmedlemmer frikøbes, for at skabe 
synlighed på arbejdspladserne.  Desværre har vi måtte konstatere en del afbud fra 
bestyrelsesmedlemmerne, på grund af travlhed på deres arbejdsplads og har derfor ikke kunne få 
den fornødne frihed. Vi har prøvet at besøge byggepladser inden bestyrelsesmøder og er ved at 
finde den endelig form, til at afvikle dette under. 

Skolebesøg på erhvervsskolerne 
Afdelingen besøger alle tre skoler, sammen med forbundets agitatorer. Vi besøger alle 
Grundforløb 1 hovedforløb, og samtidig besøger vi selv alle svendeklasser. Det bliver til ca. 60 
skolebesøg på et år.  

Bofællesskab/Fællesbyg  
Sammen med de øvrige faglige organisationer, har vi i 2018 undersøgt om der var mulighed for at 
lave et bofællesskab, hvor vi kunne samle fællesskaberne. Huslejen blev desværre for stor og vi 
har trukket os fra projektet. Efterfølgende er hele projektet desværre, også for de øvrige faglige 
organisationer, henlagt.  
 

Valg af Tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentanter og oprettelse af klubber 
Afdelingen arbejder konstant med at der bliver valgt Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, samt 
oprettet klubber i virksomhederne.  

Det er en proces som kan tage flere år, før det lykkedes i den enkelte virksomhed. Det gælder om 
at arbejde for at finde meningsdannerne, hvilket tager tid. 

 

 
Klubmøder 
Afdelingen har været på en del klubbesøg, med stor succes. På klubmøderne taler vi bl.a. om: 

Organisering, beskyttelse af overenskomsten, arbejdsgivernes forsøg på at forringe betaling af 
transport. Vi må desværre konstatere, at alt for mange lærlinge og elektrikere ikke kender nok til 
teksterne i overenskomsterne, og derved ikke får en korrekt løn.  

Det er i denne proces, at vi kan forbedre arbejds- og lønforholdene på arbejdspladserne ved at 
vælge tillidsrepræsentanter.  
 

Valgte og ansatte på kontoret 
I 2018 valgte faglig sekretær Martin Frederichsen at søge ind i Dansk EL-Forbund som 
forbundssekretær. Martin blev ansat og senere på året blev han enstemmig valgt på kongressen. 
Et stort tillykke til Martin. 
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I samme år, valgte Jan G. Larsen at blive opstillet som faglig sekretær i Københavns afdelingen, og 
blev valgt, også tillykke til Jan. 

 

Det betyder, at vi har fået 2 nye faglige kolleger i Vestsjælland i 2018. Ib Thomsen som også blev 
valgt på sidste års generalforsamling og Christian Jensen som er ansat som faglig konsulent.  

 

Vi har derfor måtte bruge en del ressourcer på uddannelse, hvilket betyder at det til tider har 
været svært, at få kalenderen til at gå op, da vi samtidig har været ramt af langtidssygemeldinger. 
Men det ser heldigvis ud til at blive bedre i 2019.    
 

Økonomi  
Årets resultat udviste et overskud på ca. kr. 90.000, hvilket er meget tilfredsstillende set i forhold til de 
udfordringer vi har haft i det forgangene år. 

 

Dansk EL-Forbund Vestsjællands tillidsmandskontor i Kalundborg 
Afdelingen har stadig åben på kontoret i Kalundborg, hvor vi låner et lokale af 3F. 

Det er primær tillidsvalgte i Kalundborg og omegn der passer kontoret, men vi kommer dog forbi hvis det 
ønskes og hvis der er mulighed for det.  
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