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Så er atter tid til afdelingens årlige generalforsamling og dermed tid til at tage temperaturen på 
afdelingens virke. Det forgangne år har, sædvanen tro, været med mange opgaver og udfordringer for 
kontoret og bestyrelsen.  
 

Faglig afdeling 
Der har i det forløbne år i den faglige afdeling været påbegyndt 98 faglige sager og 10 arbejdsskadessager, 
som samlet set har medført udbetalinger til medlemmerne på over 3,7 mill.  
En del af de faglige sager har været i forbindelse med OK kampagnen om løntjek og har medført store krav 
vedrørende manglende løn og tillæg, hvor virksomhederne ”glemmer” tillæg som SH tillæg og 
fritvalgskonto, feriepenge, kørsel, eller at indbetale bidraget til pensionskasserne. Sagerne rækker i mange 
tilfælde flere år tilbage, så det er i den sammenhæng værd at bemærke, at det altid er en god ide at gemme 
sine ugesedler og lønsedler i mindst 5 år. Af samme grund er netop disse sager tidsmæssigt meget tunge.  
OK Kampagnen blev i øvrigt iværksat da Dansk El-Forbund i oktober 2013 tilsluttede sig med LO´s OK 
indsats om eftersyn af lønsedler. Kampagnen blev igangsat med baggrund i, at undersøgelser viste, at 54 
procent af danskerne har oplevet, at der er fejl i deres lønseddel og det har vist sig at undersøgelserne 
desværre var meget pålidelige.  
 

Der har paradoksalt nok, også i 2016, været behandlet en del konkurs og virksomhedsoverdragelsessager i 
afdelingen. Det er et paradoks som kan undre, fordi der i det seneste år har været stor stigning i aktiviteten 
indenfor byggeriet og at Tekniq samtidig har meldt ud at der i samme periode har været en 
indtægtsstigning på over 18% hos installatørerne. 
 

På arbejdsskadesområdet har det været en bred vifte af forskellige sager, hvor det dominerende har været 
sager relateret til fysiske skader samt opfølgning på tidligere sager. Desværre er det nok vigtigt at se i 
øjnene, at der i de kommende mange år vil ske en stigning i slidrelaterede skader. Der er ingen tvivl om at 
den stigende pensionsalder vil kræve større opmærksomhed på netop denne del af det fysiske arbejdsmiljø 
i virksomhederne. I forbindelse med arbejdsskadessagerne lykkes det i de fleste tilfælde afdelingskontoret 
at sikre de skadelidte en økonomisk erstatning. Men det er vigtigt at slå fast, at økonomisk godtgørelse 
aldrig vil kunne opveje et ødelagt helbred og forringet livskvalitet. Derfor må det til stadighed sikres at der 
er stor fokus på det daglige arbejdsmiljø i virksomhederne så muligheden for arbejdsulykker, slidskader og 
dårligt psykisk arbejdsmiljø minimeres. 
 

A-kasse og ledighed 
De sidste års modernisering af a-kasseområdet er ved at være faldet på plads, samtidig med at ledigheden 
er historisk lav. Der har ikke siden 2007 været så lav ledighed i afdelingen og det tyder på at vi i de 
kommende år kommer til at se en tilsvarende lav ledighed. Samtidig er stort set alle formularer og andre 
dokumenter blevet digitaliseret, så papirgangen mellem forbund, afdeling og medlemmer foregår via den 
digitale medlemsservice. 
 

Det kunne umiddelbart give anledning til at tro at antallet af arbejdsopgaver i a-kassen er faldet, men 
desværre har regler, i forbindelse med den nuværende regerings krav om at a-kasserne skal deltage ved 
møder i jobcentrene, stort set betydet at antallet af arbejdsopgaver er uændret. Derfor er forventningerne 
til den gevinst som vi i afdelingen havde forudset ved at omorganisere arbejdsopgaverne nedjusteret 
betragteligt. 
 

Dagpengereglerne er endnu engang blevet forringet, hvilket blandt andet betyder at der er indført specielle 
regler for dimittender, som betyder at der bliver skelnet mellem forsørgere og ikke forsørgere når ydelsen 
bliver udbetalt. A-kassen har allerede i de forløbne år været udsat for utallige forringelser. Halvering af 



dagpengeperioden, loft over udgifterne til selvvalgt uddannelse og andre forringelser som sætter den 
danske model under pres. Regeringen og arbejdsgivernes parløb er ved for alvor at undergrave den danske 
flexicuritymodel med ensidig lovgivning, skrevet ud fra arbejdsgiverforeningernes ideologiske holdning om 
at jo fattigere man gør de der står uden for arbejdsmarkedet, jo mere kan man trykke lønniveauet, for de 
der er på arbejdsmarkedet. 
 

Jeg har i de seneste år kunne berette om at store anlægsopgaver i afdelingsområdet står lige for døren. 
Desværre må vi nok se i øjnene, at Femern forbindelsen er udsat på ubestemt tid og at de mange 
forventede jobs og praktikpladser i den forbindelse desværre ikke kommer i spil foreløbig. Samtidig er det 
nye statsfængsel på Falster ved at være færdigbygget og klar til at blive sat i drift. Det betyder at mange af 
de større anlægsopgaver der er i gang, i øjeblikket desværre er placeret i Københavnsområdet og at mange 
af afdelingens medlemmer er nødt til at pendle lang vej hver dag. 
Dog er der et par store projekter i Køgeområdet, som allerede nu er igangsat, eller vil løbe af stablen 
indenfor det kommende år. Bladt andet det ny universitetssygehus i Køge, Post Nord´s nye terminal ved 
transportcenteret, nyt byområde ved Køge kyst, ny erhvervshavn samt nyt byområde nord for Køge. 
Der er samtidig igangsat en større ombygning og udvidelse af sygehuset i Nykøbing Falster. 
På netop de to sygehusprojekter er det lykkedes igennem vores samarbejde i byggefagene, at få aftalt 
klausuler med bygherrerne, der betyder at arbejdet skal foregå på Danske vilkår, samt at der skal oprettes 
praktikpladser i de virksomheder, der er tilknyttet som leverandører. 
 

Afdelingens strategiplan 
Vi har i det forløbne år i afdelingens bestyrelse og på afdelingskontoret arbejdet målrettet med afdelingens 
strategiplan som har haft fokus på at få rettet op på det faldende medlemstal i afdelingen. Faldet i 
medlemstallet skyldes i høj grad den lave aktivitet i virksomhederne i afdelingsområdet, som betyder at en 
stor del af afdelingens medlemmer overflyttes til andre afdelinger. Der er dog vigtigt at bemærke at 
medlemsnedgangen også skyldes, at der er medlemmer der gerne vil nyde godt af overenskomsterne, men 
ikke ønsker at bidrage til dem, men melder sig ind i de ”gule” organisationer. Hvis medlemstabet forsætter, 
vil vi være nødt til at foretage drastiske besparelser på afdelingskontoret og på sigt måske være nødt til at 
sammenlægge afdelingen. Et af de store fokusområder er derfor organiseringen og medlemsfastholdelsen, 
som i de kommende år vil komme til at fylde en hel del. Vi har derfor i afdelingsbestyrelsen forsøgt at 
tænke organisering og fællesskab ind alle de sammenhænge, hvor vi i det daglige møder kollegaer.  
 

Det betyder at der i det forløbne år, før hvert bestyrelsesmøde, er besøgt et antal byggepladser i 
afdelingens område med henblik på at øge synligheden og forståelsen for vigtigheden af fællesskabet om 
vores løn og arbejdsvilkår. Bestyrelsesmedlemmerne har samtidig sat fokus på at øge sikkerheden på 
byggepladserne, tale efteruddannelse og debattere mulighederne i det ny akkordsystem og 
overenskomstforhandlingerne og sidst men ikke mindst at have fokus på udenlandsk arbejdskraft. 
 

Sideløbende har vi fra afdelingskontorets side haft besøgt en del virksomheder og arbejdspladser, hvor vi 
også her har haft en god snak om emner som valg af tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant, løn 
og arbejdsvilkår, overenskomster, efteruddannelse, praktikpladser, oprettelse af klubber og meget andet. 
 

Der har også været brugt mere tid på at være mere synlig i medierne, blandt andet ved indlæg i lokale 
dagblade, men også gennem afdelingens facebookgruppe, hvor blandt andet opslag om 
praktikpladssituationen, sikkerhed og faglighed har været til debat. 
 

Samtidig har det været prioriteret at virksomheder uden overenskomst, er blevet fulgt til dørs med 
overenskomstkrav. For det er stadig en stor opgave at sikre, at på tværs af alle virksomheder er lige løn og 
arbejdsvilkår, så det sikres at konkurrencen mellem virksomhederne ikke sker med baggrund i social 
dumping eller tilsidesættelse af almindelige løn og arbejdsvilkår.   
Hvis ikke vi til stadighed i fællesskab sikrer at de overenskomstsikrede rettigheder er minimumsvilkår, vil 
vores overenskomster hurtigt blive underløbet af virksomheder hvor der for eksempel ikke betales pension, 
Sh/fritvalgsbetaling, kørsel og overtidsbetaling. Alene pension og Sh/fritvalgsbetaling udgør over 34 kr. pr. 



time ved afdelingens gennemsnitstimeløn som de ansatte går glip af. Det alene betyder en ulige 
konkurrencefordel på over 16,5 % for de virksomheder der ikke har overenskomst eller lever op til reglerne.   
 

Der har også i det forløbne år, som en del af strategien, været afholdt temamøder med både faglige og 
sociale temaer. Der har blandt andet været afholdt temamøder om den ny el-lov, som vi vil følge op med en 
møderække i 2017. Der har også været afholdt temamøde om stress og der har været virksomhedsbesøg 
hos Schneider Electric i Ringsted. Temamøderne har selvfølgelig et klart fagligt sigte men også et socialt 
sigte ved at skabe netværk og fællesskab 
 

Som et led i afdelingens strategiplan er det i løbet af 2016 lykkedes at få sat gang i et tillidsmandsnetværk, 
hvor målsætningen er at skabe samarbejde blandt tillidsfolkene i afdelingen på tværs af virksomhederne. 
Samtidig giver det god mening for nye tillidsfolk at kunne trække på erfaringerne fra mere erfarne 
tillidsfolk. Det giver også afdelingskontoret en god mulighed for at have en tættere dialog med tillidsfolkene 
om f.eks. praktikpladser, efteruddannelse og samtidig få en ide om hvad der rør sig i de forskellige 
virksomheder.  
 

Skolebesøg er også et vigtigt element i afdelingens strategiplan, hvor vi fra afdelingen besøger eleverne på 
erhvervsskolerne i afdelingsområdet og får en god snak med grundforløbs og hovedforløbselverne om den 
Danske model og om vigtigheden af et reguleret arbejdsmarked hvor overenskomsterne spiller en stor rolle 
og om udviklingen af faget hvor uddannelse og efteruddannelse i fremtiden er afgørende for 
jobmulighederne. Der er altid en stor interesse og en god debat og der er ingen tvivl om at alle er bevidste 
om vigtigheden af fællesskabet i fremtidens globaliserede samfund. Samtidig er alle bevidste om, at det i 
fremtiden er vigtigt at være opmærksom på det fysiske arbejdsmiljø i forbindelse med de mange arbejdsår 
der i fremtiden kræves på arbejdsmarkedet. 
  

Overenskomstforhandlingerne 
Overenskomstforhandlingerne for industrien er klar til afstemning og installatørområdet, hvor jeg deltager, 
er i skrivende stund i gang med forhandlingerne og vi vil på selve generalforsamlingen forhåbentlig kunne 
gennemgå hovedresultaterne. Afdelingens forslag til overenskomstforhandlingerne var forbedring af: regler 
og satser for pension og tidligere pension til lærlinge, regler ved afskedigelse, regler ved sygdom, 
omsorgsdage for børnefamilier, frihed med løn på barnets 2 sygedag og fuld løn ved barsel, 
efteruddannelse, mindsteløn, seniorordninger, bedre beskyttelse ved ansættelse i vikarvirksomheder og 
indsats mod social dumping. Alle forslagene tager udgangspunkt i de forslag som i medlemmer gav os, da vi 
var på turne ”hotdog og overenskomst” i foråret 2016 og i de forslag som i har indsendt til afdelingen. Vi 
må så afvente og se hvilke forslag der får medvind ved forhandlingerne. Med hensyn til den 
færdigforhandlede Industrioverenskomst, mener jeg at der er mange gode elementer i aftalen, desværre 
synes jeg også der er nogle elementer som kunne undværes. Men mere om det på generalforsamlingen. 
Det er aftalt at der i forbindelse med afstemningen, vil blive gjort en indsats for at få stemmeprocenten op 
på de forskellige overenskomstområder og det skal derfor vigtigt at huske at deltage i afstemningen. 
Bestyrelsen og en række tillidsfolk vil i afstemningsperioden, som OK ambassadører, kontakte de der ikke 
har stemtog opfordre til at deltage i afstemningen. Det er vigtigt, at så mange som muligt deltager, for at 
sende et klart signal til arbejdsgiverne om at vi tager overenskomsterne alvorligt og at der er opbakning bag 
dem. 
 

Uddannelse 

Det er stadig et problem for el-branchen i nogle områder, at skabe det nødvendige antal praktikpladser der 
er behov for og det er især et stort problem i afdeling Storstrøms sydlige område. Samtidig er der stadigt 
flere af praktikaftalerne, der bliver indgået, som er af kort varighed, hvilket vil sige, at lærlingene ikke har 
en aftale for et samlet uddannelsesforløb. De korte uddannelsesaftaler giver erhvervsuddannelserne et 
meget blakket ry hos de unge uddannelsessøgende. Det betyder desværre at nogle fravælger at starte eller 
forsætte uddannelsen. Allerede nu er der stor mangel på faglærte elektrikere og det er derfor forsat uhyre 



nødvendigt med en målrettet indsats. Der vil i eftersommeren fra forbundets side blive igangsat en 
kampagne for at skaffe flere praktikpladser. Samtidig er det vigtigt, at vi alle ude i virksomhederne 
italesætter vigtigheden af at alle tager ansvar for at uddanne det nødvendige antal elektrikere, så vi sikrer 
at der også i fremtiden er den nødvendige arbejdskraft. 
 

Afdelingskontoret vil i samarbejde med forbundet sætte fokus på efter og videreuddannelse, i løbet af maj 
måned 2017. Der vil især være fokus på brug af kompetencefondene på Industri, elektriker og den 
kommunale overenskomst. Samtidig vil der være fokus på erhvervsakademiuddannelserne, både fuld og 
deltidsstudierne og der vil være mulighed for at få at vide hvordan netop efteruddannelse og 
videreuddannelse kan sætte skub i en karriere.  
 

Medlemsarrangementer 
Afdelingens tillidsfolk blev i september inviteret til at deltage i forbundets Topmøde, der bliver afholdt hver 
4 år og som er en 2 dages konference for tillids og arbejdsmiljørepræsentanter. Topmødet blev afholdt på 
Hotel Nyborg Strand. På mødet blev debatteret alt lige fra arbejdsmiljø til senioraftaler. Dog tror jeg at det 
var det debatten om organisering og fastholdelsen af den danske model og dermed vores overenskomster 
der optog de fleste.  
 

Til efteråret indbyder afdelingen, i samarbejde med de øvrige afdelinger på Sjælland og øerne, alle 
afdelingens tillids og arbejdsmiljørepræsentanter til den regionale 2 dages konference på LO skolen i 
Helsingør. Konferencen bliver afholdt d. 21. og 22.september og kommer til at samle over 140 tillidsfolk. 
 

Der har i det forløbne år været et bredt udbud af arrangementer. Der blev sædvanen tro afholdt pensionist 
og efterlønstur i september og turen gik denne gang til Maribo, hvor vi startede med en sejltur på 
Maribosøerne og dagen sluttede med en efterfølgende frokost på skovriderkroen ved Nakskov.  
 

Der har også som før omtalt været virksomhedsbesøg hos Schneider Electric/LK, hvor der var mulighed for 
at se produktionen af FUGA serien samt at få en gennemgang af den ny modernisering af 
afbrydermateriellet. 
 

Der har også været afholdt godt besøgte temamøder om den ny el-lov samt om stress, hvor emnet var 
hvordan man bliver klædt på til at kunne forebygge stress på arbejdspladsen. 
 

I 2017 forventer vi også fra afdelingens side at kunne invitere til et bredt udsnit af arrangementer, hvor der 
vil blive afholdt introduktion i Akkord og den ny tidskurrent, seminarer om El-dokumentation af 
bygningsinstallationer, Dokumentation af gruppetavler og Dokumentation af styretavler med en 
gennemgang af hvilke regler der er for dokumentation, samt hvilke standarder der skal overholdes. 
Der vil også blive afholdt temamøde om stress og hvis der er tilslutning et førstehjælpskursus 
 

Som afslutning… 
Håber jeg, at jeg igen i år er nået vejen omkring noget af hvad der rør sig i afdelingen og forbundet og hvad 
der sker i den nærmeste fremtid. Jeg vil godt her takke for det gode samarbejde mellem bestyrelsen, 
udvalgene og personalet på afdelingskontoret. Jeg håber, at dette gode samarbejde kommer jer 
medlemmer til gode. Som enhver anden forening er det det frivillige arbejde og fællesskabet der sikrer de 
forbedringer og fremskridt der kommer os alle til gode. 


