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Logo

Primært logo

MINIMUMSBREDDE

17 mm.

PRIMÆRLOGO

Denne version af Dansk Metals logo

er den primære.

Målet var at lave et mere integreret 

logo, som udgjorde en form i sig 

selv. Den faste form giver logoet et 

mere bastant udtryk, og gør det let 

at placere på alle formater.

 

Logoet egner sig særligt til lange og 

brede formater – fx i toppen af  

et website.

Den karakteristiske klare, blå farve, 

giver mulighed for at placere logoet 

på både lyse og mørke flader, så 

man undgår for meget brug af  

forskellige logoversioner, og man 

opnår dermed en stærk identitet.
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Logo

Logo med payoff

LOGO MED PAYOFF

Logo med payoff bruges fortrinsvis i 

forbindelse med annoncer, website, 

hvervemateriale m.m.

Se mere om brug af de forskellige 

logoversioner på side 8.

MINIMUMSBREDDE

28 mm.

”Når det gælder” er Dansk Metals 

løfte om, at vi er der for dig, når du 

har brug for os. 

Løftet betyder, at vi er klar med 

effektiv og professionel service 

til det enkelte medlem i såvel de 

dagligdags spørgsmål som i de mere 

kritiske situationer – men også på de 

store linjer som overenskomster og 

politisk arbejde.

Payoff’en er sat med Museo Slab DM.
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Logo

Sekundært logo

MINIMUMSBREDDE

10 mm.

SEKUNDÆRT LOGO

Den faste form i både bomærke og 

logotype alene giver mulighed for at 

lave en alternativ sammensætning 

af logoet – uden at man oplever det 

som noget andet.

Denne version er lavet til særligt 

høje formater som banner, flag og 

lignende.

Det er vigtigt at understrege, at det er 

et sekundært logo, der kun anvendes, 

når det primære logo ikke egner sig.

Versionen eksisterer kun uden 

payoff. 
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Primær/sekundær logo

Respektafstand

PRIMÆRT LOGO 

M. PAYOFF

Højden på logotypen

udgør respekt  

afstanden.

RESPEKTAFSTAND

Her er defineret respektaf

standen for de forskellige 

logotyper.

Bemærk at respektafstanden 

er et udtryk for en mini

mumsafstand – og derfor 

gerne må være større end 

angivet her.
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Det blå logo må aldrig 

placeres på farvede bag

grunde eller billeder, hvor 

det er svært at læse/se.

Logo

Brug og oversigt

DM_LOGO_CMYK.AI

PRIMÆRT LOGO

Til højre ses hvilke versioner af det 

primære logo som anvendes på 

forskellige baggrunde.

Logoet findes i blå, hvid og sort, hvor 

det primære logo er det i blå.  

Den hvide udgave kan anvendes  

på farve eller når der trykkes S/H. 

Den sorte anvendes kun ved  

S/H tryk.

Logo i den blå CMYK: 85/0/15/0,  

RGB: 59/168/206 og PANTONE 638 C 

anvendes så vidt det er muligt.

MÅ IKKE BRUGES SÅDAN

DM_LOGO_CMYK.AI DM_LOGO_NEG.AI DM_LOGO_POS.AI
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Logo

Ungdoms- og afdelingslogo

UNGDOMS- OG AFDELINGSLOGO

Denne version af Dansk Metals logo

er til Ungdom og afdelingerne.

De samme regler gælder for dette, 

som det primære logo.
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Primær typografi
Overskrift

Museo  
Sans Rounded DM

MUSEO SANS ROUNDED - 100

ABCDEFGHIJKLM-
NOPQRSTUVXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstu-
vxyzæøå
0123456789

MUSEO SANS ROUNDED - 300

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstu
vxyzæøå
0123456789

MUSEO SANS ROUNDED - 500

ABCDEFGHIJKLM-
NOPQRSTUVXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstu-
vxyzæøå
0123456789

MUSEO SANS ROUNDED - 700

ABCDEFGHIJKLM-
NOPQRSTUVXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstu-
vxyzæøå
0123456789

MUSEO SANS ROUNDED - 900

ABCDEFGHIJKLM-
NOPQRSTUVXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstu-
vxyzæøå
0123456789

MUSEO SANS ROUNDED - 1000

ABCDEFGHIJKLM-
NOPQRSTUVXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstu-
vxyzæøå
0123456789

En moderne og geometrisk skrift. 
Rund og blød. Den får et mere 
bastant og maskulint udtryk, når den 
sættes i snit 900 i versaler.
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Brødtekst

Primær typografi

MUSEO SANS - 100

ABCDEFGHIJKLM-
NOPQRSTUVXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstu-
vxyzæøå
0123456789

MUSEO SANS - 100 ITALIC

ABCDEFGHIJKLM-
NOPQRSTUVXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstu-
vxyzæøå
0123456789

MUSEO SANS - 300

ABCDEFGHIJKLM-
NOPQRSTUVXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstu-
vxyzæøå
0123456789

MUSEO SANS - 300 ITALIC

ABCDEFGHIJKLM-
NOPQRSTUVXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstu-
vxyzæøå
0123456789

MUSEO SANS - 500

ABCDEFGHIJKLM-
NOPQRSTUVXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstu-
vxyzæøå
0123456789

MUSEO SANS - 500 ITALIC

ABCDEFGHIJKLM-
NOPQRSTUVXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstu-
vxyzæøå
0123456789

MUSEO SANS - 700

ABCDEFGHIJKLM-
NOPQRSTUVXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstu-
vxyzæøå
0123456789

MUSEO SANS - 700 ITALIC

ABCDEFGHIJKLM-
NOPQRSTUVXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstu-
vxyzæøå
0123456789

MUSEO SANS - 900

ABCDEFGHIJKLM-
NOPQRSTUVXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstu-
vxyzæøå
0123456789

MUSEO SANS - 900 ITALIC

ABCDEFGHIJKLM-
NOPQRSTUVXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstu-
vxyzæøå
0123456789

Museo  
Sans DM

Basen for hele skriftfamilien.
Den bliver ofte brugt som  
brødtekst.
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Overskrift / brødtekst

Sekundær typografi

Museo  
Slab DM

MUSEO SLAB - 100

ABCDEFGHIJKLM-
NOPQRSTUVXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstu-
vxyzæøå
0123456789

MUSEO SLAB - 100 ITALIC

ABCDEFGHIJKLM-
NOPQRSTUVXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstu-
vxyzæøå
0123456789

MUSEO SLAB - 300

ABCDEFGHIJKLM-
NOPQRSTUVXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstu-
vxyzæøå
0123456789

MUSEO SLAB - 300 ITALIC

ABCDEFGHIJKLM-
NOPQRSTUVXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstu-
vxyzæøå
0123456789

MUSEO SLAB - 500

ABCDEFGHIJKLM-
NOPQRSTUVXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstu-
vxyzæøå
0123456789

MUSEO SLAB - 500 ITALIC

ABCDEFGHIJKLM-
NOPQRSTUVXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstu-
vxyzæøå
0123456789

MUSEO SLAB - 700

ABCDEFGHIJKLM-
NOPQRSTUVXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstu-
vxyzæøå
0123456789

MUSEO SLAB - 700 ITALIC

ABCDEFGHIJKLM-
NOPQRSTUVXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstu-
vxyzæøå
0123456789

MUSEO SLAB - 900

ABCDEFGHIJKLM-
NOPQRSTUVXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstu-
vxyzæøå
0123456789

MUSEO SLAB - 900 ITALIC

ABCDEFGHIJKLM-
NOPQRSTUVXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstu-
vxyzæøå
0123456789

MUSEO SLAB - 1000

ABCDEFGHIJKLM-
NOPQRSTUVXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstu-
vxyzæøå
0123456789

MUSEO SLAB - 1000 ITALIC

ABCDEFGHIJKLM-
NOPQRSTUVXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstu-
vxyzæøå
0123456789

Samme grundsnit - men  
her med seriffer. Museo Slab 
er særligt anvendelig til 
lange brødtekster, men også  
til overskrifter.
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Farver

Primære farver

CMYK
85/0/15/0 

PANTONE
638 C / 312 U

RGB
59/168/206
1-170-209*

CMYK
20/0/5/0 

PANTONE
290 C

RGB
219/236/243

CMYK
5/15/100/0 

PANTONE
7405 C

RGB
236/208/21

HVID

RGB
255/255/255

CMYK
100/65/25/70

PANTONE
533 C

RGB
0/37/61

* DENNE FARVE BRUGES KUN TIL  
MICROSOFT OFFICEPAKKEN PÅ PC
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Farver

Sekundære farver

CMYK
67/0/56/0 

RGB
121/178/122

CMYK
47/0/72/0 

RGB
166/196/109

CMYK
0/48/100/0 

RGB
220/147/21

CMYK
0/87/61/0

RGB
199/60/76

CMYK
100/47/8/43

RGB
0/72/115

CMYK
76/74/0/0  

RGB
87/80/152

CMYK
18/16/0/0 

RGB
212/212/234

SEKUNDÆRE FARVER

De sekundære farver er primært  

udviklet til brug i magasiner,  

brochurer, websites og Powerpoints, 

hvor der ofte kan være behov for 

flere farver til grafer og lignende 

– og andet materiale, hvor den 

primære palette bliver utilstrækkelig.

Supplerer den primære farvepalette 

godt og kan anvendes i toner efter 

behov.

Bemærk, at den primære palette 

fortrinsvis skal anvendes for at opnå 

så stærk en identitet som muligt.

71%

EKSEMPEL

Tertiære farver er lysere udgaver af  

de sekundære farver som  bl.a. bruges til 

illustrering af grafer m.m. i Powerpoint.
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FIND
METAL
JOB
SERVICE
 Find Metal JobService

 på danskmetal.dk/jobservice
 hvor du logger ind med
 NemID

Grafiske elementer

Grafisk element

GRAFISK ELEMENT.

Blå cirkel bruges ovenpå 

eksempelvis billeder eller i 

en indholdsfortegnelse.

Der vil være info, der skal 

fremhæves i den blå cirkel. 

Den laves i logo farven med 

90% gennemsigtighed.

GRAFISK ELEMENT.

Streg bruges på forsiden  

i samme tykkelse som fonten.

GRAFISK ELEMENT.

Logo med bomærke bruges ved Dansk 

Metals produktnavne.

GRAFISK ELEMENT

En firkant med en “pil”, som er taget 

fra hakket i ambolten.

Firkanten kan strækkes i højden 

og bredden – dog må der aldrig 

hives eller skaleres uproportionelt i 

formen på pilen.

Cirklerne kan bruges som vand

mærke eller i fuld farve. Må gerne 

beskæres.

GRAFISKE ELEMENT.

Firkant med “pil” som kommer

fra amboltens hak. Bruges til  

kasser med tekst og faktabokse.
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Grafisk element
Grafiske elementer

GRAFISK ELEMENT.

Bjælke med pil til forsiden 

(højre side) til kant. Pilen 

peger på teksten og lig

ger i 90% gennemsigtig

hed, når den ligger på et 

billede. Hvis den bruges 

uden billede og på farvet 

baggrund, bruges den 

i 100%.

GRAFISK ELEMENT.

Faktabokse findes i 2 

varianter med pilen på 

henholdsvis højre og 

venstre side. Pilen kan 

flyttes op og ned, så den 

peger på noget/det, der 

er vigtigt. Det gøres ved 

at tage fat i de 3 punkter 

ved pilen og flytte pilen 

op eller ned.

GRAFISK ELEMENT.

Denne lille afrundede pil 

bruges som “dot” i tekst.

Halv størrelse af fonten 

og centreres ud for  

bogstavet. Der vil være  

2 mellemrum ind til 

teksten starter.
GRAFISK ELEMENT.

Ved særlig opmærksomhed  

kan gul splash benyttes.

VI GLÆDER  
OS TIL AT  

HJÆLPE DIG!

GRAFISKE ELEMENTER.

Cirkel med ikon i. Bruges i primær farver, 

men kan også bruges i sekundær farver.

Øverste farvede cirkler bruges i magasinet.

Ikonerne er meget stilistiske.
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Layout

Papirlinje

Nyropsgade 38 
1780 København V 
Telefon 33632000

metal@danskmetal.dk 
danskmetal.dk

DANSK METAL 
Nyropsgade 38 
1780 København V

DANSK METAL 
Nyropsgade 38 
1780 København V

Brevpapir s. 1 ( s. 2 kun med sidetal i bunden)

Visitkort

C5 kuvert

C4 kuvert

ANDERS FREDERIK GJESING 
Kommunikationschef

Telefon 3363 2000 
Direkte 3363 2408 
Mobil 3142 3158 
gjesing@danskmetal.dk

DANSK METAL 
Nyropsgade 38 

1780 København V  
danskmetal.dk
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Layout

Powerpoint

Powerpoint

VÆKST, 
 UDDANNELSE  
OG ARBEJDE
Forbundsformand
Claus Jensen
28. januar 2014

VÆKST OG 
 ARBEJDSPLADSER
Til hele Danmark

VÆKST OG 
 ARBEJDSPLADSER

     Fokus på de unge 

     Tilpasset det enkelte  
medlem

      Flere faglærte

      Faglærte skal efter- og 
videreuddannes 

      Fokus på de unge 

     Tilpasset det enkelte  
medlem

     Flere faglærte

     Faglærte skal efter- og vi-
dereuddannes 

     Fokus på de unge 

     Tilpasset det enkelte  
medlem

     Flere faglærte

      Faglærte skal efter- og 
videreuddannes 

      Fokus på de unge 

      Tilpasset det enkelte  
medlem

      Flere faglærte

      Faglærte skal efter- og 
videreuddannes 

Til hele Danmark

Det skal være let 
for virksomheder 
at finde kvalifi-
ceret arbejdskraft. 
Derfor tilbyder 
Metal JobService 
en hurtig, gratis og 
effektiv kontakt til 
dine kommende 
medarbejdere. 
Metal kender 
uddannelserne, 
virksomhederne 
og medlemmerne.
Vi kan derfor 
hurtigt finde en 
ifikationer.
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DET HANDLER 
OM DE GODE 
IDEER
8 virksomheder fortæller 
hvordan patenter er deres  
vej til vækst.

4 Metal A-kasse Det skal du vide og gøre – når du er ledig

Jobskema

I Den Digitale A-kasse har du et jobskema, hvor 
du løbende noterer de job, du har søgt.

Det er vigtigt, at du hele tiden opdaterer dit 
jobskema, og at du sender det endelige skema 
til a-kassen senest 2 dage før din samtale, da 
vi forud for hver samtale vil gennemgå dit job-
skema for at se, om du aktivt søger job, og hvor 
du søger job. 

Husk at udfylde alle felter i skemaet, så det klart 
fremgår, hvor du har søgt job (post num mer skal 
fremgå ), hvilken stilling du har søgt, og hvornår 
du har søgt.

Tjek dine jobforslag på  
jobnet.dk

Mindst en gang hver 7. dag skal du logge ind på 
“Min side” og tjekke de jobforslag, der matcher 
dit CV, og som kan være relevante at søge. 

Når du trykker på knappen ”Tjek dine jobfor-
slag”, registreres det, og en liste med relevante 
jobannoncer vises. 

Tjekker du ikke dine jobforslag senest hver 7. 
dag, vil du blive mindet om, at du skal tjekke 
dem inden for en frist på 7 dage. Gør du ikke 
det, vil du blive afmeldt som ledig. 3. gang du 
inden for 12 måneder undlader at tjekke dine 
jobforslag, bliver du afmeldt som ledig uden 
varsel. Husk, du ikke kan få dagpenge, hvis du 
bliver afmeldt.

Dit CV skal på jobnet.dk

Du skal så hurtigt som muligt, og senest 3 uger 
efter, at du har meldt dig ledig, færdiggøre dit 
CV på jobnet.dk. Når du logger ind på jobnet.
dk, vil der være et ”CV-light”, som er udfyldt 
med dit navn og adresse. Du skal selv udfylde 
resten. 

Et CV er en beskrivelse af din tidligere uddan-
nelse og beskæftigelse, dine kvalifikationer og 
øvrige forhold, der har betydning for, at du kan 
få arbejde. Det er vigtigt, at du beskriver din 
joberfaring og dine kompetencer så fyldest-
gørende som muligt, og at du løbende opdate-
rer oplysningerne i dit CV, så oplysningerne om 
dig er så korrekte som muligt. Det giver dig de 
bedste muligheder for at komme hurtigt i job.

For at der kan udbetales dagpenge, skal dit CV 
være godkendt og tilgængeligt på  jobnet.dk 
senest 3 uger efter, at du har meldt dig ledig.

CV- og  
vejledningssamtale

Senest 3 uger efter at du er blevet tilmeldt som 
ledig, skal du til en CV- og vejledningssamtale i 
a-kassen. 

Ved samtalen bliver du vejledt om de særlige 
forhold, du skal være opmærksom på som 
ledig og vi vil kvalitetssikre og godkende dit CV. 
Der vil være et særligt fokus på, hvordan du 
hurtigt kommer i job. 

Gå direkte til 

jobnet.dk ved 

at scanne  

koden.
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Hvis du søger job skriftligt, skal du inden sam-
talen uploade 2 ansøgninger i Den Digitale 
A-kasse. Det giver os mulighed for at give dig 
konkret sparring samt vurdere, om du er seriøs 
og realistisk i din jobsøgning. Har du søgt job 
personligt, skal du i stedet fortælle, hvordan din 
personlige jobsøgning forløb. 

Plan for jobsøgning
Plan for jobsøgning er en aftale mellem dig 
og a-kassen om, hvordan du hurtigst muligt 
kommer i arbejde. Planen vil derfor være om-
drejningspunkt i de samtaler, som du skal til i 
a-kassen.

For at være så godt forberedt som muligt til 
CV- og vejledningssamtalen skal du udfylde 
din ”Plan for jobsøgning” i Den Digitale A-kasse 
inden samtalen. 

Du skal som minimum udfylde felterne :
 Fagligt område
 Erhvervserfaring 
 Geografisk område
 Hvor finder du de ledige job

Rådighedssamtale

Hver 3. måned skal du til en personlig rådig-
hedssamtale i a-kassen. Samtalen vil have 
særlig fokus på, hvordan du hurtigst muligt 
kommer i job, samt hvad du har gjort indtil nu. 
Vi taler om dine jobmuligheder og ønsker til 
kurser, uddannelse og tilbud om aktivering m.v. 
Vi vil tage udgangspunkt i din plan for jobsøg-
ning. 

Hvis du søger job skriftligt, skal du inden sam-
talen uploade det aftalte antal ansøgninger i 
Den Digitale A-kasse. Det giver os mulighed for 
at give dig konkret sparring samt vurdere, om 
du er seriøs og realistisk i din jobsøgning. Har 
du søgt job personligt, skal du i stedet fortælle, 
hvordan din personlige jobsøgning forløb. 

Ved samtalen skal vi sammen med dig revidere 
din plan for jobsøgning. Vi skal også vurdere, 
om du er aktivt jobsøgende og i øvrigt er til rå-
dighed for arbejdsmarkedet.

Jobsamtale hos Job centret  
eller anden aktør

Jobcenteret eller anden aktør indkalder dig til 
en jobsamtale hver 3. måned. Er du under 30 
år, skal du til den første jobsamtale, når du har 
været ledig i en måned. Er du over 30 år, skal du 
til den første jobsamtale, når du har været ledig 
i tre måneder.

Ved jobsamtalen bliver der fulgt op på din 
jobsøgning, og der bliver tilrettelagt et forløb, 
der kan sikre, at du hurtigst muligt kommer i 
arbejde igen. Det kan være tilbud om aktivering 
i form af virksomhedspraktik, ansættelse med 
løntilskud eller et uddannelsesforløb.

“ Jobcenteret eller anden 
aktør indkalder dig til en 

jobsamtale hver 3. måned.

”

Layout

Foldere

Foldere

DET SKAL 
DU VIDE OG 
GØRE 
– når du er ledig

MANGLER
I NYE MED - 
ARBEJ DERE?
Så brug Metal JobService

JobService

FIND
METAL
JOB
SERVICE
 Find Metal JobService

 på danskmetal.dk/jobservice
 hvor du logger ind med
 NemID

Vil du skifte job, er du ledig eller 
vil du gerne se, hvad der rører sig 
på jobmarkedet? Så tilmeld dig 
Metal JobService, der er en ser-
vice på Dansk Metals hjemmeside 
til både beskæftigede og ledige 
medlemmer.
Med Metal JobService kan du 
selv søge på ledige stillinger, eller 
du kan oprette en jobagent som 
finder de job, der er interessante 
og relevante for dig.
Metal JobService afsøger dagligt 
internettet for job, som er slået op.

Det gælder alle de job, som bliver
annonceret på alle danske 
jobdatabaser, og det gælder de 
ledige job, som arbejdsgivere selv 
lægger ind på deres hjemmeside.
Derfor har du altid et komplet og 
aktuelt billede af alle ledige
stillinger, som findes i Danmark.

KORT SAGT: MED METAL 
JOBSERVICE ER DU ET SKRIDT 
FORAN, NÅR DU SKAL FINDE 
DIT NÆSTE JOB.

Find dit næste job
med Metal JobService
– eller lad jobbet
finde dig

   søge alle ledige job, 
som bliver annonceret på 
danske hjemmesider.

   oprette en jobagent, så du 
får besked på mail, når der 
er relevante job for dig.

    gemme ledige job i din  
egen huskeliste.

   oprette og vedligeholde 
dit CV.

   søge ledige job på baggrund 
af dit CV.

PÅ
METAL JOBSERVICE
KAN DU:

   du får en fuldstændig 
oversigt over alle ledige job 
i Danmark.

   du får fuldstændig aktuel 
liste – hver dag.

   du kan søge på lige netop 
de job, som er relevante 
for dig.

   du får besked, når der er job, 
som matcher dine ønsker.

   det er nemt at bruge.

BRUG
METAL JOBSERVICE
FORDI:

KONTAKT DIN LOKALE METAL AFDELING
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Den 25. maj skal vi stemme om, hvorvidt 
Danmark skal være med i en ny fælles 
europæisk patentdomstol – samme dag, 
som der er valg til Europa-Parlamentet.

Spørgsmålet om en patentdomstol er 
absolut teknisk, men langt fra så uinte res-
sant, som det måske lyder. Tværtimod. I 
bund og grund handler det om, at vi skal 
beskytte de gode ideer, der giver vækst og 
arbejdspladser i Danmark. 

De nye fælles patentregler vil nemlig 
gøre det lettere og billigere for danske 
virksomheder – store som små – at tage 
patent på deres ideer og produkter. Og 
den vil gøre det sværere for andre at 
 rende med de danske ideer.

I denne pjece fortæller otte virksomhe-
der, hvordan patenter er deres vej til vækst. 

Både direktører og tillidsrepræsentanter 
på virksomhederne er helt enige om at øn-
ske sig et ja ved afstemningen den 25. maj. 

Et ja vil nemlig styrke virksomhedernes 
mulighed for at beskytte de ideer, som 
titusinder af ansatte i industrien lever 
af. Et nej vil derimod betyde, at danske 
virksomheder skal bruge flere penge og 
kræfter på patentansøgninger end deres 
konkurrenter i resten af Europa.

 For mig er valget enkelt. Vi skal passe 
godt på de gode, danske ideer, så de kan 
blive til vækst og arbejdspladser i Danmark. 

Derfor stemmer jeg ja den 25. maj.  
Jeg håber, at du gør det samme.

 

CLAUS JENSEN
FORBUNDSFORMAND

DANSK METAL

DANSKMETAL.DK
TLF. 3363 2241

FACEBOOK.COM/ 
METAL.CLAUSJENSEN

Vi skal beskytte de gode  ideer, 
 der giver vækst og 

     arbejdspladser i Danmark

ET PATENT ER 
ET VÆRN MOD 
IDÉ-TYVERI
Men kun i de lande, hvor 

man har  udtaget patent

MAN DIESEL & TURBO
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Har man en god idé eller en ny teknisk 

løsning, kan man beskytte sig mod, at an-

dre render med ideen ved at tage patent 

på den. Gennem patentet forbyder man 

andre at:

   Producere

   Sælge

   Markedsføre det patenterede produkt

Men beskyttelsen gælder kun i de lande, 

hvor man har udtaget patentet og kun for 

et år ad gangen. Hvert år skal der betales 

en fornyelsesafgift, og afgiften stiger år 

for år.
Et 20-årigt patent koster 100.000 kr. 

eller mere pr. land. Derfor udtager de fleste 

danske virksomheder kun patent i Danmark 

og i de lande, hvor man regner med at 

kunne sælge meget, eller hvor man har 

nogle store konkurrenter, som man gen-

nem patentet forbyder at producere, sælge 

og markedsføre det patenterede produkt.

Derimod er der frit slag til at kopiere det 

patenterede produkt i alle de lande, hvor 

virksomheden ikke har udtaget patent. 

Men produktet må kun produceres og 

sælges i disse lande, og ingen køber må 

tage kopiproduktet med ind i et land, hvor 

det er patenteret.

En dansk virksomhed kan indlevere 

sin patentansøgning til Patent- og Vare-

mærkestyrelsen. Patentkravet er typisk på 

10-15 linjer, mens beskrivelsen af ideen er 

på 20 eller flere sider. For at få patent skal 

tre krav være opfyldt:

   Det skal være nyt i hele verden

   Det skal have opfindelseshøjde

   Det skal kunne udnyttes  industrielt

Myndigheden undersøger i arkivet, om 

der virkelig er tale om en ny opfindelse og 

svarer efter syv måneder. Virksomheden 

kan nu oversætte og videreføre sin an-

søgning som en international ansøgning, 

som en europæisk ansøgning eller som 

en patentansøgning til nogle konkrete 

enkeltlande. Hver oversættelse koster 

omkring 20.000 kr. Kan et patent udste-

des, sker det normalt efter tre-fem år. 

Men som virksomheden Epoke fortæller, 

er det et godt salgsargument at have en 

patentsag til behandling.

Danmark har siden 1990 været med i 

den Europæiske Patent Organisation, EPO.  
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Her arbejder 4.200 mennesker med at 

 nyhedsundersøge en patentansøgning. 

Ansøgninger skal indgives på tysk, fransk 

eller engelsk. Imødekommes ansøgningen, 

får virksomheden et europæisk patent. 

Men patentet skal stadig oversættes og 

godkendes af alle de lande, hvor patentet 

skal gælde.

Nu har 25 europæiske lande aftalt at 

give virksomhederne mulighed for at 

ønske det europæiske patent som et 

enhedspatent, som skal gælde i de 25 

lande uden 25 gebyrer og et hav af over-

sættelser. Det vil ifølge EU-Kommissionen 

koste 50.000 kroner mod en kvart million 

kroner i dag, så også mindre virksom-

heder kan udvikle og tage patent og få 

udviklingsomkostningerne igen. Aftalen 

om enhedspatent og patentdomstolen 

skal ratificeres i hvert enkelt af de 25 lande 

for at gælde. I Danmark kan Folketinget 

med 5/6 flertal ratificere, men da Dansk 

Folkeparti og Enhedslisten siger nej, kan 

Danmark kun ratificere, hvis et flertal 

stemmer ja ved folkeafstemningen 25. maj.

Danske virksomheder 

sender forholdsvis mange 

ansøgninger om et euro-

pæisk patent.  

EPO opgør antallet af  

ansøgere pr. en million  

indbyggere, og 2013-  

hitlisten ser sådan ud:

Schweiz 832 

Sverige  402 

Finland 360 

Danmark 347 

Holland 347 

Tyskland 328

De 5 virksomheder med 

flest patentansøgninger 

var i 2013:

Samsung 2.833 

Siemens 1.974 

Philips 1.839 

LG 1.648 

BASF 1.575

EPO siger, at vi lever i en 

verden af patenter. Hver 

dag er der nye ideer til at 

gøre livet lettere.

Et 20-årigt patent koster  

       100.000 kr. eller mere pr. land
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“Patenter er det, vi i bund og grund lever 
af, også vi 450 medarbejdere hos MAN 
Diesel & Turbo i Frederikshavn. Vi har tre 
patenter vedrørende skibspropeller, og 
det er en klar strategi at øge vores evne til 
at udvikle nye produkter og udtage patent 
på vores nye ting. Vi har 35 medarbejdere 
i udviklingsafdelingen, og skal være flere, 
og vi forventer at skulle udtage et nyt 
patent pr. kvartal”, erklærer direktør Poul 
Knudsgaard og siger:

”Derfor vil vi gerne have et ja ved folke-
afstemningen 25. maj om en europæisk 
patentdomstol og et enhedspatent for  
25 lande. Tilslutter Danmark sig patent-
reformen, bliver det klart billigere for os at 
få hele Europa patentdækket og fremfor 
alt administrativt lettere.

Men selv om Danmark måtte stemme 
nej og holde sig udenfor patentdomstolen, 
kan vi og andre danske virksomheder 
blive slæbt for patentdomstolen med tre 
dommere. Derfor er det bedre, at Danmark 
bliver en del af patentreformen, for så 
vil der også være en dansker blandt de 
tre dommere. Jo mere vi er inde i det, jo 
bedre”.

UDVIKLING  OG 
 PATENTER  DRIVER 
FREMTIDENS 
 SØFART

FAKTA 
MAN Diesel & Turbo 
i Frederikshavn med 
450 ansatte, heraf  120 
metallere, udvikler og 
samler skibspropeller og 
reparerer skibsmotordele. 
75 pct. af produktionen 
eksporteres til Europa og 
16 pct. til øvrige lande. 
MAN Diesel & Turbo er 
en koncern med 2.100 
ansatte i Danmark 
(København/Teglholmen, 
Holeby, Ishøj og Frede-
rikshavn) og i alt 14.800 
ansatte på verdensplan 
med hovedkvarter i 
Augsburg, Tyskland. 
Her er fællestillidsmand 
Jonny Jacobsen med-
arbejdervalgt medlem 
af koncernbestyrelsen. 
Koncernen er netop 
blevet købt af folke-
vognsfabrikkerne med 
en halv million ansatte. 
Set fra VW-chefens skri-
vebord er Frederikshavn 
blot én promille – men 
altså nu også europæisk 
testcenter.

JONNY JACOBSEN
FÆLLESTILLIDSMAND, 
SKIBSMONTØR

POUL KNUDSGAARD
DIREKTØR

MAN DIESEL & TURBO
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OMGIVET AF PIRATER
Fællestillidsmand Jonny Jacobsen: ”Vi 
er en vidensvirksomhed. Kan man bare 
 stjæle vores viden, så ryger vores ar-
bejdspladser. Vi er lige som bilfabrikkerne 
omgivet af pirater. Hvis alle kan stjæle alt, 
får vi heller ikke noget at reparere. Gen-
nem patenter skal vi beskytte os mod at få 
vores viden og dermed vores job stjålet. 
Derfor skal vi stemme ja 25. maj”.

Lidt over halvdelen af de 120 metal-
lere hos MAN i Frederikshavn arbejder i 
PrimeServ-afdelingen på havnen med at 
reparere dele til skibsmotorer.

Direktør Knudsgaard siger, at et patent 
jo også kan være en smart reservedels- 
eller serviceløsning.

EUROPÆISK TESTCENTER
MAN investerer nu 110 millioner kr. i 
et europæisk testcenter, der placeres i 
 Frederikshavn dér, hvor MAN indtil 2009 
selv byggede skibsmotorer. Motoren 
på 60-100 tons samles i Tyskland eller 

 Frankrig og køres til Frederikshavn. En 
gene rator på 20-50 tons køres også til 
Frederikshavn. Her samles motor og 
generator og testes. I testcentret kan 
man skabe forhold både som i Sahara og 
Grønland og teste, om motoren lever op 
til de høje sikkerhedskrav for arktisk sej-
lads, herunder at den bliver ved at funge-
re, når skibet og dermed motoren hælder 
op til 25 grader. Derpå køres motor og 
generator samlet ned til havnen og løftes 
ombord på et skib. Frederikshavn blev 
valgt pga. tætheden til havnen, lave mari-
time afgifter i Danmark, og fordi danskere 
er gode til at arbejde på tværs af faggræn-
ser, oplyser testchef Kim Nørgaard. 

Maskinarbejder 
Brian Henriksen 

borer boltehuller 
i flangen på en ny 

propelleraksel.

Maskinarbejder Per Enevoldsen monterer navet, hvor 
propellerbladene boltes fast. Bladene er stilbare, kan 
 pitches med et hydraulisk tryk og dermed regulere 
skibets hastighed. Et af patenterne går netop ud på at 
sikre, at olien ikke løber ned og vender bladene til fuldt 
bak, hvis et eller andet går galt.

FOTO: MICHAEL BO RASMUSSEN / FINN SVENSSON

Det skal være let for virksomheder at finde kvalificeret arbejdskraft.

Derfor tilbyder Metal JobService en hurtig, gratis og effektiv kontakt til dine kommende

medarbejdere. Metal kender uddannelserne, virksomhederne og medlemmerne.

Vi kan derfor hurtigt finde en ny medarbejder med de ønskede kvalifikationer.

Dansk Metal hjælpermed at finde de bedstemedarbejdere

OLE ANDERSENADMINISTRERENDE DIREKTØR,  
ACO ENGINEERING:

HENRIK PAARUPPRODUKTIONSCHEF,  FLEXCOIL: ALEX PETERSENPRODUKTIONSCHEF,  AASTED: TORBEN POULSENCHEF FORMETALS A-KASSE:

 Vi brugte Metal i forbindelse med en ansættelsesrunde. Metal fandt en række kandidater til nogle ledige job, og vi endte med at ansætte syv ud af ti. Metal var en dyg-tig sparringspartner undervejs. De tog sig af al det praktiske, som virksomheder i vores størrelse aldrig selv har tid til.

 Førhen brugte vi vikarbureauer, når vi skulle finde nye medarbejdere, men en dag foreslog vores tillidsrepræsentant, at vi skulle ringe til Metal. Det viste sig at være en god idé. Metal kender arbejdskraften i området, og de er i stand til at finde per-soner, der matcher de profiler, vi søger. De sparer os for både tid og penge.

 Vi er en ordreprodu-cerende virksomhed, og nogle gange har vi akut brug for nye folk. Når vi henvender os i Metal, ved vi, at de hurtigt vender tilbage med folk, som har præcis de kvalifikationer, vi efterspørger. Det er helt tydeligt, at Metal kender vores behov.

 Metals styrke er,at vi kender voresmedlemmer, og når viogså kender virksom-heden, kan vi lave det bedste match mellem parterne. Jo flere gan-ge virksomhedernekontakter os, desto bedre kan vi finde de rigtige medarbejdere.

AUTOMATIKMONTØRAUTOMATIKTEKNIKERAUTOMATIKTEKNIKER I ELEKTROBRANCHENAUTOMATIKTEKNIKER I ELEVATOR BRANCHENAUTOMATIONSTEKNOLOGAUTOTEKNOLOGBESLAGSMED
BESTIKSØLVSMEDBUTIKSGULDSMEDBÅDASSISTENT

BÅDEBYGGER
BÅDMEKANIKER
CISELØR
CNC-ASSISTENT
CNC-TEKNIKER
CYKELMEKANIKERCYKELMONTØR

DATAMATIKER
DATATEKNIKER MED SPECIALE 
I INFRASTRUKTURDATATEKNIKER MED SPECIALE 

I PROGRAMMERINGDRIFTSTEKNOLOG, OFFSHOREELEKTRONIKFAGTEKNIKERELEKTRONIKUDVIKLINGSTEKNIKER
ENERGITEKNIKER

ENERGITEKNOLOGENTREPRENØRMASKINMEKANIKER
EVENTTEKNIKER MED SPECIALE 
I AUDIOTEKNIK
EVENTTEKNIKER MED SPECIALE 
I ILLUMINATIONSTEKNIKFILM- OG TV-ASSISTENTFILM- OG TV-PRODUKTIONS-

TEKNIKER
FINMEKANIKER
FINMEKANIKERASSISTENTFLYMEKANIKER B1FLYMEKANIKER B2FOTOGRAF

FRONTLINE PC-SUPPORTERFRONTLINE RADIO/TV-SUPPORTER
GRAVØR
GULDSMED
INDUSTRIASSISTENTINDUSTRIMONTØRINDUSTRITEKNIKER, MASKININDUSTRITEKNIKER, PRODUKTION

IT- OG ELEKTRONIK-TEKNOLOGIT-SUPPORTER
JERN- OG METALSLIBERKAROSSERITEKNIKER, BYGGERKAROSSERITEKNIKER, OPRETTERKAROSSERISMED

KLEJNSMED
KNALLERTMEKANIKERKORPUSSØLVSMEDKRANMEKANIKERKØLEASSISTENT

KØLETEKNIKER
LANDBRUGSMASKINMEKANIKERLANDBRUGSSMEDLASTVOGNSMEKANIKERLASTVOGNSMONTØRLÅSESMED

MATERIELMEKANIKERMEDICOTEKNIKERMETALTRYKKER
MODELSNEDKERMOTORCYKELMEKANIKERMULTIMEDIE-ANIMATORMULTIMEDIE-DESIGNERMULTIMEDIE-INTEGRATOROLIEFYRSTEKNIKERPERSONLIFTMEKANIKERPERSONVOGNSMEKANIKERPERSONVOGNSMONTØRPRODUKTIONSTEKNOLOGRADIO-TV-FAGTEKNIKERSEJLMAGER

SKIBSMEKANIKER

SKIBSMONTØR
SKIBSTEKNIKER, DESIGNSKIBSTEKNIKER, KONSTRUKTIONSKIBSTEKNIKER, MARITIME RØRSKIBSTEKNIKER, REPARATIONSKIBSTEKNIKERASSISTENTSMED, ALUMINIUMSMED, BEARBEJDNINGSMED, RUSTFRI

STØBERIASSISTENTSTØBERITEKNIKER,  SANDSTØBNING
STØBERITEKNIKER,  PERMANENTE FORMESVEJSER

TEATER-, UDSTILLINGS- OG 
EVENTTEKNISK PRODUKTIONS-
ASSISTENT
TEATERTEKNIKERTELEINSTALLATIONSTEKNIKERTELESYSTEMTEKNIKERUDSTILLINGSTEKNIKERVÆRKTØJSMAGERVÆRKTØJSTEKNIKERVÅBENMEKANIKERWEB-INTEGRATORÆDELSTENSFATTER

VORESUDDANNELSER

LÆS MERE PÅ:DANSKMETAL.DK/VIRKSOMHEDER
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VIDSTE DU, AT  

- 7 ud af 10 helt små virksomheder ikke har lavet nye produkter eller processer i 2012.24  

- 62 pct. af de mindre virksomheder skal ejerskiftes inden for de næste 10 år.

- et samarbejdsudvalg kan være med til at give ledelsen værdifuld sparring.

VI VIL ARBEJDE FOR

9   FLERE PROFESSIONELLE  

DANSKE LEDERE 

Over halvdelen af de danske virksomheder har un

der ti ansatte. De har ofte en eneejer uden formelle 

kvalifikationer inden for ledelse, administration, 

udvikling, salg mv. Derfor er der typisk ingen profes

sionel arbejdsdeling med højtuddannet og speciali

seret arbejdskraft på de helt små virksomheder. 

Det er ærgerligt, da helt små virksomheder har 

svært ved at magte innovation – endsige se nyt

ten af det. Langt de fleste har nok at gøre med 

at få den daglige forretning til at køre rundt og 

udnytter ikke mulighederne for at effektivisere 

og automatisere produktionen. Der er derfor et 

stort potentiale ved at opkvalificere virksom

hedslederne, så de har et ”License to lead”.

Hertil kommer, at der er brug for incitamenter 

til at fusionere mindre virksomheder med hin

anden, og til at virksomhederne kan anskaffe en 

professionel bestyrelse eller ansætte en akade

miker med faglært baggrund.

VI VIL ARBEJDE FOR

10  MERE INDUSTRIBYGGERI

Langsom og besværlig sagsbehandling hos 

offentlige myndigheder betyder, at miljø og 

byggegodkendelser kan forhindre virksomheden i 

at udvide fx med en ny fabrikshal eller et nyt lager. 

Det kan bremse investorer i at etablere nye pro

duktionsvirksomheder i Danmark, særligt når der 

oveni indløber klager over byggeplanerne. 

Rasmus Rasmussen, tillidsrepræsentant hos  

Babcock & Wilcox Vølund i Esbjerg

Erfaringer fra vores produktion viser, at når vi 

formår at involvere medarbejderne, så opstår der 

mange flere ideer til, hvordan vi kan blive smartere 

til vores arbejde. Derfor skal ledere blive bedre til at 

uddelegere flere opgaver og tage medarbejderne 

mere med på råd. Der ligger en kæmpe gevinst, hvis 

man kan inddrage medarbejdere i beslutningerne, 

fordi folk bliver mere engagerede, og engagerede 

medarbejdere er mere produktive. 

DANSK METAL  FORESLÅR  

HER OG NU, AT 

•  der bliver mulighed for billigere lån 

gennem Vækstfonden mod krav 

om etablering af en professionel 

bestyrelse.

•  der udarbejdes en analyse af 

fordele og ulemper ved at bruge 

skattemæssig succession ved salg af 

virksomheder på under 20 ansatte, 

som ved ejerskifte i familien, for at 

fremme fusion af små virksomheder, 

som kan opnå fordele i forhold til 

professionalisering og stordrift.

DANSK METALS INDUSTRISTRATEGI   15

Hver tredje tillidsrepræsentant fortæller, at 

virksomheden har måttet undlade at udvide pro

duktionen, selvom det har været nødvendigt.25 

Årsagen er først og fremmest manglende låne

muligheder, men det skyldes også problemer 

med kommunale miljø og byggegodkendelser 

samt høje danske byggepriser. 

Samtidig er der brug for mange forskellige 

godkendelser, som i dag ikke bliver koordineret 

mellem de forskellige myndigheder. Den lange 

ventetid kan være en bremseklods for udvikling 

og lancering af nye produkter samt for indførelse 

af nye processer. Derfor er der, som også Pro

duktivitetskommissionen har anbefalet, behov 

for at få indført maksimale sagsbehandlingstider 

i den offentlige sektor og for, at myndighederne 

koordinerer arbejdet, så der kan gives én samlet 

tilladelse.

Præfabrikeret modulbyggeri er mindre 

udbredt i Danmark end i andre lande, og det 

betyder, at der er mulighed for i langt højere 

grad at færdiggøre elementer, inden de kommer 

til byggepladsen. Byggeriet er samtidig præget af 

mangel på konkurrence. Derfor bør der satses på 

målrettede offentlige udbud samt opblødning af 

autorisationsmonopoler.

 

DANSK METAL  FORESLÅR  

HER OG NU, AT

•  ansøgninger om byggetilladelse skal 

foregå efter et kvikskrankeprincip, så 

man kun skal henvende sig ét sted i 

kommunen for at indhente alle for

nødne tilladelser.

•  der indføres et ”indre marked” for 

dansk byggeri: Hvis en bestemt type 

byggeri er godkendt til opførelse i én 

kommune, er den automatisk god

kendt til opførelse i en anden kommu

ne, med mindre den strider mod de 

relevante lokalplaner.

•  der indføres en maksimalgrænse for, 

hvor lang tid kommunerne må bruge 

på at behandle en byggesag. Der ind

føres samtidig en maksimalgrænse for 

kommunale gebyrer på byggeri.

•  fleksibiliteten for autorisationer på el, 

vvs og kloakområdet øges, så der 

åbnes op for delautorisationer til mere 

snævre og rutineprægede opgaver. 

•  nationale produktstandarder så vidt 

muligt erstattes af internationale stan

darder, herunder at nationale kompo

nentkrav for nye bygninger afskaffes.

VIDSTE DU, AT  

- hver 3. virksomhed har været forhindret i at opføre nye bygninger, der var brug for.26
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FIND DIN  
NÆSTE  
MEDARBEJDER
Nemt, hurtigt og gratis med  
Metal JobService

I Dansk Metal er vi 
specialister i at matche 
kvalificerede faglærte 
med industri- og service-
virksomheder. I hele 
landet og på tværs af 
kommunegrænser.

Hver eneste dag hjælper 
vi virksomheder med  
at få nye medarbejdere, 
og alene sidste år hjalp 
vi med at besætte 2.175 
stillinger.

Så kontakt os næste 
gang, du skal have en 
ny medarbejder – det er 
nemt, hurtigt og gratis.

 Når vi henvender 
os i Metal, ved vi, at de 
hurtigt vender tilbage 
med folk, som har præ-
cis de kvalifikationer, vi 
efterspørger. Det er helt 
tydeligt, at Metal kender 
vores behov.
Alex Petersen,  
produktionschef, 
Aasted 

 Metal kender 
 arbejdskraften i områ-
det, og de er i stand til 
at finde personer, der 
matcher de profiler, vi 
søger. De sparer os for 
både tid og penge.
Henrik Paarup,  
produktionschef, 
Flexcoil 

JobService

KONTAKT OS PÅ  

3363 2020  
ELLER DANSKMETAL.DK/ 

VIRKSOMHED

– så er vi i gang med at  
finde din nye medarbejder  

inden for 24 timer  
på hverdage.

INTERNT MATERIALE

Materialer, der kun er til intern 

brug – som fx servicekoncepter og 

vejledninger til forskellige medlems

ydelser – er lette at genkende.

De er alle mørkeblå med orange 

”dækspor”. 

METAL  
JOBSTARTER
Servicekoncept for Metal JobStarter 
til Metal-afdelin gerne

JobStarter

SER
V
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T

VEJLEDNING  
TIL SAMTALER  
OM JOB
SØGNING

V
EJLED

N
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Internt materiale
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SKAL 
JOBBET 
FINDE 
DIG?
Så brug Metal JobService

DANSKMETAL.DK/JOBSERVICE

ER DIN 
KONTRAKT 
I ORDEN?
Er du i tvivl om, hvorvidt  
din ansættelseskontrakt er  
i orden? Så lad Metal Odense 
tjekke om den lever op til 
reglerne – hurtigt og nemt. 

SEND DIN  
KONTRAKT TIL  

24TIMER@DANSKMETAL.DK
PÅ HVERDAGE  

HAR DU SVAR INDEN  
FOR 24 TIMER.

STYR PÅ 
LØNNEN!

DANSKMETAL.DK/LONGRISEN

Lærlinge skal stige i løn  
to gange om året. Klik ind på 
Løngrisen og se, om du får 
den rigtige løn. 

ER DU  
OK?

OVERENSKOMSTER  
GIVER DIG: 

     Løn

     Feriefridage

     Pension

     Løn under barsel

     Opsigelsesvarsel

     Ret til uddannelse

OG DERUDOVER  
ARBEJDER  
DANSK METAL FOR: 

     Bedre uddannelser

     Bedre arbejdsmiljø

KOM 
HURTIGT 
VIDERE TIL  
NYT JOB
Er du blevet opsagt? Så book 
en Metal JobStarter-samtale 
og skyd genvej til et nyt job.

BOOK EN  
METAL 
JOBSTARTER- 
SAMTALE NU
   Find din afdeling  
på danskmetal.dk/ 
finddinafdeling  
eller scan koden

Rollup
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Netop at holde sig i gang 
har de alle dage været gode 
til i Nakskov. På trods af 
profetier om, at udkants-
danmark snart må lukke 
og slukke, har byen i de 
seneste 30 år overlevet ØK 
skibsværftets deroute og en 
Vestas-lukning, der kostede 
400 arbejdspladser. Og hvem 
tager så æren for, at byen 
stadig består? Hvis havnen 
kunne, ville den smide klør 
fem i vejret. Og det ville være 
den vel ondt. 

”Havnen er byens sjæl 
og byens livsnerve. Byen er 
vokset op omkring havnen, 
og den vigtigste indfaldsvej 
til Nakskov har altid været 
vandet. Så på den måde har 
havnen altid været byens 
omdrejningspunkt”, siger 
Lise Simon, der som forhen-
værende turistchef i Nakskov 
kender alt til byens historie.

Havnen blev omdrejnings-
punkt i 1266, da Nakskov fik 
købstadsrettigheder, og den 
dag i dag er det stadig hav-
nen, der trækker læsset, når 
det kommer til at skabe nye 
arbejdspladser.

En af de nyeste virksom-
heder på Nakskov Havn er 
stålproducenten East Metal. 

”Vi har to fabrikker i 
Letland, og vores koncept 
er, at de forbereder emner-
ne i mindre bidder, og så 
svejser vi dem sammen her 
i Nakskov. De faciliteter, vi 
har fået, er meget unikke. Vi 
kan ikke finde haller i samme 
størrelser andre steder, og 
samtidig ligger Nakskov tæt 
på både Letland og Norge. Så 
for os er Nakskov Havn og by 
de helt ideelle samarbejds-
partnere”, siger direktør i East 
Metal, Bent Juul Larsen.

Han understreger, at 
virksomheden og kommu-
nen er samarbejdspartnere. 
Kommunen sætter de gamle 
værftsbygninger i stand efter 
virksomhedens ønsker, og 
så sørger virksomheden for 
at skabe arbejds- og praktik-
pladser til byens borgere. 

STORSTRØMSBROEN TIL 
NAKSKOV
”Har du hørt, at Vestas kom-
mer tilbage til byen?”, spørger 
en yngre mand sin kamme-

rat, lige da han sætter sig på 
bænken ved havnens grillbar.

”Det er vist bare rygter”, 
svarer kammeraten halvtørt. 

Og kammeraten har ret.
Det er endnu bare rygter, 

at Danmarks største vind-
mølleproducent vender til-
bage til Nakskov Havn. Men 
gode rygter om havnen er 
gode rygter for byen. For når 
det går havnen godt, går det 
byen godt. Således viste en 
undersøgelse fra Syddansk 
Universitet i 2010, at byen 
og oplandet ville miste cirka 
1.600 arbejdspladser, hvis 
havnen lukkede. Det er vel at 
mærke mange arbejdspladser 
i en by med 13.000 indbyg-
gere. Og tallet er sandsynlig-
vis ikke blevet mindre siden 
2010.

For Hans Borchersen, hav-
nechef i Nakskov, er rygterne 
om Vestas’ tilbagekomst selv-
følgelig sød musik i ørerne. 
Men det er også en naturlig 
følge af, at Nakskov Havn har 
rigtig meget at byde på.

”Nakskov Havn og by 
har alt det, man kan ønske 
sig. Vi har gode kajer, gode 
kraner og gode områder 

med mulighed for at etablere 
virksomhed. Og så har vi, 
efter uddybningen i 2008, 
områdets dybeste indsejling 
på 8,5 meter. Det gør, at vi 
har mulighed for at betjene 
store skibe”, siger han.

Og netop de gode faciliteter 
har spillet en rolle i Vejdirek-
toratets nylige beslutning om, 
at Nakskov Havn bliver stedet, 
hvor broelementerne til den 
kommende Storstrømsbro 
skal produceres – hvis altså 
ikke entreprenøren vælger at 
bygge elementer et andet sted 
og siden hen sejle dem frem.

”Vi er utrolig glade for og 
stolte over, at valget faldt 
på Nakskov Havn. Vi har 
gjort vores forarbejde, og 
det har båret frugt. Bygge-
riet vil selvfølgelig have en 

positiv afsmittende effekt på 
hele området”, siger Steffen 
Rasmussen, der som social-
demokratisk byrådsmedlem 
i Lolland Kommune og 
tidligere bestyrelsesformand 
for Nakskov Havn har været 
med til at tale Nakskovs sag i 
forhold til byggeriet.

MASSER AF ARBEJDS
PLADSER
Små 160 kilometer nordvest 
for Nakskov ligger en havn, 
der størrelsesmæssigt ikke 
tåler sammenligning med 
idyllen på Vestlolland. Her 
er over 2,6 millioner altid 
vindblæste kvadratmeter, og 
de skibe, der lægger til kaj, 
er blandt de største i verden. 
Men intet er så stort, at det 
ikke tåler udvikling. Det gæl-
der også for Aarhus Havn, 
der i disse år gennemgår en 
massiv forandring. En helt ny 
bydel, Aarhus Ø, med plads 
til 7.000 beboere og 12.000 
arbejdspladser bygges op 
stort set fra bunden. Og byg-
geaktiviteten giver arbejds-
pladser i massevis.

”En beregning viser, at 
vi kommer til at mangle 
omkring 3.000 faglærte – det 
er inklusive byggeriet af det 

nye hospital og letbanen. Der 
vil i det hele taget være rigtig 
meget arbejde i Aarhus, også 
til metallere, i de næste 8-10 
år”, siger Hans Halvorsen 
(S), der førhen var maskin-
arbejder og kasserer i Metal 
Aarhus, men nu er formand 
for beskæftigelsesudvalget i 
Aarhus Kommune.

Hans Halvorsen glæder sig 
naturligvis over de lyse tider 
– specielt fordi nogle erklæ-

rede projektet 
dødt, allerede 
inden det kom 
i gang. 

”Mange 
var usikre på, 
om Aarhus Ø 
kan blive den 
løftestang for 
byen, som 
man håber på. 
Men jeg synes 
personligt, at 
den udvik-
ling, vi har set, 
har gjort alle 
mørkemand-
sprofetier til 
skamme – selv 
i en krisetid”, 
siger Hans Halvorsen. 

VAND I KÆLDEREN
Udsigten er en af de bedste, 
der kan købes for penge. Mod 
øst er der vand og massevis af 

sejlskibe. Mod nord ligger Riis 
Skov, og mod vest domineres 
bybilledet af Aarhus Domkir-
kes 96-meter høje tårn.  

”Når man går heroppe og 
kigger ud over vandet og ser 
solen stå op, så er det svært, 
selv for nordjyder, at bevare 
pessimismen”, konstaterer 
akkordholder og Brøndum- 
rørsmed Kurt Kristensen, da 
han åbner døren til taget på 
det mastodontiske Urban 

Mediaspace Aarhus-byggeri 
på Dokk1. 

”Det er lidt specielt at være 
med til at bygge en helt ny 
bydel”, siger Kurt Kristensen, 
der er i gang med sit tredje år 
som rørsmed på havnebyg-
gerierne. 

Han har dermed på nær-
meste hold kunne følge med 
i, hvordan hæderkronede, 
arkitektoniske perler er skudt 
op som påskeliljer på en lun 
forårsdag. Lighthouse, Isbjer-
get og Grundfos Kollegiet er 
blot nogle af de bygninger, 
der er blevet færdige inden 
for de senere år.

Få hundrede meter fra 
 Urban Mediaspace Aarhus- 
byggeriet er opførslen af det 
nye 46.000 kvadratmeter sto-
re Bestseller-kontorbyggeri i 
fuld gang. Her har rørsmed 
og akkordholder Jan Ander-
sen sin daglige gang.

”Havneprojektet er virkelig 
en imponerende størrelse. 

Efter halvandet års arbejde på 
havnen er den gode udsigt 
blevet hverdag, men sådan 
en sommerdag, hvor man 
kan stå helt oppe på taget og 
kigge ud over vandet er altså 
lækker”, siger Jan Andersen 
og påpeger, at der ellers ikke 
er meget forskel på at arbejde 
på en havn i stedet for inde 
midt i en by. Og dog.

”Da Bodil (stormen der 
hærgede Danmark den 5. de-
cember 2013) var forbi, blev 
kælderen fyldt op med salt-
vand. Sådan noget sker ikke 
inde i centrum. Meget af det 
arbejde vi laver i kælderen er 
også ekstra saltvandssikret, 
fordi der generelt er så meget 
salt i luften hernede på hav-
nen”, siger Jan Andersen.

HAVNEN ER FOR ALLE
Siden Aarhus Havn blev  
etableret tilbage i 1845, har 
den været en af Danmarks 
største havne mål på gods-

VIDSTE DU? 80 procent af dansk udenrigs
handel håndteres af de danske havne?  
18 procent håndteres på vejene, mens blot  
to procent håndteres af jernbanerne.

 Nakskov Havn og by har alt det,  
man kan ønske sig. Vi har masser af gode  
kajer, gode kraner og gode områder med  
mulighed for at etablere virksomhed 
HANS BORCHERSEN, HAVNECHEF FOR NAKSKOV HAVN

 Der vil være rigtig meget  
arbejde i Aarhus, også til metallere,  

i de næste 8-10 år 
HANS HALVORSEN, FORMAND FOR  

BESKÆFTIGELSESUDVALGET, AARHUS KOMMUNE
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Selvom Nakskov Havn 
er en havn for folket, er 
der stadig steder, hvor 
almindelige borgere 
ikke har adgang.

Renovering af container ved APM 
Terminals. Hvert år håndterer 
Aarhus Havn mere end 600.000 
containere.

Tem
a  

28 METAL MAGASINET · MAJ 2014 MAJ 2014 · METAL MAGASINET 29 

FISK AFLØST AF OLIE  
OG VIND
I den vestligste del af Dan-
mark er det hverken land-
brugsvarer eller boliger, der 
dominerer havnen. Det er i 
stedet vindmøller og bore-
platforme. Det er storindustri 
på terrorsikrede områder, 
milliardforretninger og tu-
sindevis af arbejdspladser.

Esbjerg Havn har for 
længst smidt fiskeriet over 
bord for i stedet at satse på 
olie, gas og vind. Og det går 
rigtig godt for havnen. Fak-
tisk satte havnen i 2013 re-
kord for tredje 
år i træk med 
en omsæt-
ningsstigning 
på 25 procent 
til 215,5 millio-
ner kroner.

”De brancher, vi betje-
ner på havnen, har oplevet 
kraftig vækst i de senere år. 
Og når forretningerne på 
havnen vækster, så vækster 
vi også”, fortæller havnedi-
rektør Ole Ingrisch.

Esbjergs største privatejede 
arbejdsplads, offshorevirk-
somheden Semco Maritime, 
driver forretning fra havnen 
i Esbjerg. Og det er der en 
ganske god grund til, forkla-
rer produktionsleder Jette 
Clausen:

”Meget af det, vi laver, ski-
bes ud fra havnen. Samtidig 

har vi vores eget kajområde, 
som gør, at vi kan tilbyde 
renoveringer af boreplatfor-
me, så det er en klar konkur-
rencemæssig fordel for os at 
ligge på havnen”, siger hun.

Harald Fjordby Knudsen, 
tillidsrepræsentant på Semco 
Maritime, er enig med sin 
leder i, at virksomheden 
opnår nogle unikke fordele 
ved at ligge på havnen. Men 
han påpeger også, at det kan 
skabe mindre problemer at 
ligge så tæt på vandet.

”Det er ikke så længe 
siden, at der stod vand i 

produktionshal-
lerne og i folks 
biler. Vi bliver 
oversvømmet, 
hvis det bliver 
voldsomt uvejr, 
så vi har et 

HAVNENE 
HAR VIND  
I SEJLENE
”Du kunne have spurgt 
mig på et hvilket som 
helst tidspunkt de se-
neste  seks år, og mit 
svar havde været det 
samme: Det går godt 
for de danske havne”.
Sådan siger Tom 
Elmer Christensen, 
fungerende direktør i 
brancheorganisatio-
nen Danske Havne.
”Havnene er de bedste 
erhvervsområder 
i Danmark, og det 
har de også været 
gennem krisen. Der 
investeres, udbygges 
og skabes arbejds-
pladser som aldrig 
før, og det kommer 
naturligvis byerne 
omkring havnene 
til gode”, siger Tom 
Elmer Christensen, der 
fortsat ser masser af 
uforløst potentiale på 
de danske havne.
”De danske havne 
bliver aldrig blandt de 
største i verden, og 
de bliver heller ikke 
dem, der tjener flest 
penge. Til gengæld 
kan havnene blive 
blandt de bedste, 
hvad angår service, 
faciliteter og kvalitet, 
men det kræver fortsat 
investeringer i blandt 
andet infrastruktur og 
sejlrender”, fastslår 
han.

omsætning, og derfor har 
den helt centrale udfordring 
for projekt Aarhus Ø været 
at få boliger og virksom-
heder til at gå i spænd med 
hinanden. Men da kom-
munen besluttede sig for, 
at havnen skulle åbnes op 
for byen, måtte den tungere 
industri flytte til nye havne-
områder.

”Kommunen traf for efter-
hånden mange år siden en 
beslutning om at flytte god-
sindustrien fra Gammelhavn 
og ud til Østhavnen. Det be-
tyder, at boliger og industri 
ikke kommer til at konflikte, 

og det er til glæde for alle 
parter”, siger Hans Halvorsen 
og understreger, at det aldrig 
har været på tale at droppe 
industrien for udelukkende 
at satse på boliger.

”Aarhus Havn skal være for 
alle. Hvis ikke vi har private 
virksomheder, som kan 
skabe arbejdspladser, så kan 
det hele være ligegyldigt, og 
derfor har kommunen fra 
begyndelsen været optaget 
af, at arbejdspladser ikke 
forlader byen”, siger Hans 
Halvorsen.

 Alt det, vi går på, er bygget  
op fra bunden – vores arbejdsplads ligger 

reelt midt ude i vandet 
BENNY SIMONSEN, TILLIDSREPRÆSENTANT VED APM  

TERMINALS OM CONTAINERTERMINALEN PÅ AARHUS HAVN

 Det er ikke som dengang,  
der lå fiskekuttere. Når der var familie  

på besøg fra København, kørte  
man ned og viste havnen frem, men  

det kan man ikke rigtig mere, for der er 
bomme og hegn alle steder 

HARALD FJORDBY KNUDSEN, TILLIDSREPRÆSENTANT  
VED SEMCO MARITIME, ESBJERG

ESB
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G

Der udskibes vindmøller som 
aldrig før fra Esbjerg Havn.

Nærmest uanset hvor på 
Aarhus Havn, man befinder 
sig, er udsigten fantastisk.

Åen gennem Aarhus Midtby 
åbnes op i havneenden. På 
den måde kommer havn og 
by hinanden mere ved.
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er er usædvanligt 
vindstille i Thy. 
Det er den egn, 
hvor det blæ-

ser mest i Danmark, men 
vindmøllerne omkring Hurup 
svinger sløvt denne dag. In-
den for i Grønkjærs Maskin-
værksted er der lige så roligt.

Den nordjyske virksom-
hed Thy WindPower laver 
husvindmøller, og på bare 

tre år har de plantet 219 
møller i Danmark. De har 
mindst lige så mange møller 
i ordrebogen, men kunderne 
venter på, at EU skal sætte 
sit blå stempel på nogle nye 
fradragsregler, og det sætter 
sine spor i produktionshallen. 

Thy WindPower er ellers 
en lille succesvirksomhed i 
udkantsdanmark. 

D
De bygger vindmøller til private hjem hos Thy WindPower. 
Det er ikke kun godt for miljøet: Når en mølle er sat op, har 
over 40 mand knoklet med eller omkring møllen, og det 
kan mærkes i den nordvestlige del af Danmark. 
TEKST: MORTEN THOMSEN / FOTO: BRIAN RASMUSSEN OG MICHAEL BO RASMUSSEN /  

ILLUSTRATION: ALLAN HØJEN
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Godt arbejdeGodt arbejde • På besøg

3 
styrker

•  Unikt produkt.

•  Dygtige ansatte, som ar
bejder for at indfri de høje 
ambitioner.

•  Markedet er gunstigt for 
robotter.

3 
udfordringer  

•   Tiden. Universal Robots vil 
være markedsførende, før 
konkurrenter dukker op.

•  At finde de rigtige med
arbejdere, når så mange nye 
skal ansættes.

•  At holde balancen mellem 
salg og produktion, når 
væksten er så høj.

Universal 
Robots
Beliggenhed: Odense 
og datterselskaber i 
USA og Kina.
Produktion: To typer 
fleksible robotter: 
UR5 og UR10, som 
kan løfte henholdsvis 
fem og ti kilo. De 
består af en robotarm, 
en touchskærm, en 
kontrolenhed og 
software.
Grundlæggere: De 
tre ingeniører Esben 
Østergaard, Kasper 
Støy og Kristian 
Kassow.
Ansatte: Cirka 100 
verden over. 34 
er timelønnede 
(metallere og 3F’ere), 
mens resten er 
ansat i ledelsen, som 
funktionærer eller på 
udlandskontrakt.
Kunder: Blandt andet 
Oticon, Skandinavisk 
Tobakskompagni, 
BMW og Volkswagen.

e to tomme haller 
vidner om, hvor 

stærkt det går for Universal 
Robots.

Robotvirksomheden 
flyttede ind i den tidlige-
re Danfoss-fabrik for tre 
måneder siden, og mens to 
af hallerne er tomme, er der 
stadig rigeligt med plads i 

de tre haller, hvor metallere 
og 3F’ere samler robotterne. 
De bygger 1.500 om året. 
Det tal skal vokse til 33.000  
i løbet af fem-seks år.  

Og de har noget at have 
ambitionerne i. Universal 
Robots har fordoblet antal-
let af medarbejdere hvert 
år, siden de solgte de første 

robotter i 2009. De over 100 
medarbejdere forventes alt-
så at blive til 200 om et år.

”Det er en udfordring at 
nå at sige goddag til alle”, 
erkender Kenneth Kong-
gaard, som er arbejdsmiljø-
repræsentant og fungeren-
de tillidsrepræsentant på 
virksomheden.

    Metallere
bygger frem tidens   
            robotter

KAN FLYTTES TIL ANDRE 
STEDER I PRODUKTIONEN 
Universal Robots blev skabt 
af tre ingeniører fra Syd-
dansk Universitet i 2005. De 
fik ideen til disse robotter, 
som er sikre, billige og 
lette at betjene og nemt kan 
flyttes rundt i produktionen: 
Man kan simpelthen vise 
robotten, hvad den skal gøre 
ved at flytte dens arme til 

start- og slutpunktet, og så 
vil den huske punkterne. Det 
gør også, at kunderne ikke 
er afhængige af en ekspert, 
hvis noget skal ændres.

En anden unik fordel er, 
at hvor andre robotter skal 
være bag afskærmninger 
på grund af sikkerheden, 
kan disse robotter for det 
meste arbejde ved siden 
af mennesker. Det skyldes, 

at robotterne er meget 
kompakte, og at de har en 
særlig sikkerhedssoftware, 
så de stopper straks, hvis 
en medarbejder kommer i 
kontakt med armen.

Den sidste store fordel er, 
at de er så billige, at robot-
teknologien bliver tilgæn-
gelig for små virksomheder. 
Det koster 300.000 kroner 
for den fulde pakke med 

Den fynske virksomhed Universal Robots fremstiller robotter, 
der har skabt en mindre revolution i robotverdenen: De er  
fleksible, sikre, lette at betjene og ikke mindst så billige, at små 
virksomheder nu får råd til robotter.
TEKST: MORTEN THOMSEN / FOTO: BRIAN RASMUSSEN

Tidslinje for Universal Robots
Ideen om at lave 
mindre robotter, der er 
nemme at installere og 
programmere for især 
små og mellemstore 
virksomheder, opstår.

Universal Robots bliver 
skabt med hovedsæde 
ved Odense.

De første robotter er 
færdige.

De første UR5-  
robot ter bliver solgt  
af distributører i  
Danmark og Tyskland.

Universal Robots 
udvider forretningen, 
så den nu dækker hele 
Europa.

Universal Robots op-
retter et kontor i Kina 
for at åbne porten til 
det asiatiske marked. 

Universal Robots’ 
UR10, som kan løfte 
10 kilo, kommer på 
markedet. De åbner 
et datterselskab i USA. 
Firmaet har installeret 
1.600 robotter over 
hele verden. 

Virksomheden vokser 
fortsat og skifter det 
lokale kinesiske kontor 
ud med et dattersel-
skab. De bygger et 
distributionsnetværk 
op i Sydamerika og 
Oceanien.

2003 2008 2010 2012

2005 2009 2011 2013

D
Universal Robots og 
deres robotter er ved 
at blive verdenskendte. 
The Economist har 
besøgt virksom-
heden, og en af deres 
robotter var det første 
ikke-menneske, som 
ringede med klokken 
på den amerikanske 
børs Nasdaq. 
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Teknik

1
2
3

HVIS  
DU SKAL 
VÆRE 
MØLLE-
EJER
DER ER TRE TING, SOM  
SKAL VÆRE OPFYLDT, HVIS 
DIT HUS SKAL HAVE STRØM 
FRA EN  HUSVINDMØLLE. 

Der skal være god plads til 
naboen.

Du skal bruge 12-13.000 
kWh strøm om året, før det 
kan  betale sig (gennemsnits-
familien bruger 4-5.000).

Du skal lægge minimum et  
par hund rede tusinde kroner 
for møllen.

Kan du opfylde de tre krav, kan 
du spare penge på dit el-forbrug. 
Som en tommelfingerregel dækker 
strømmen fra vindmøllerne 55-
65  procent af dit el-forbrug. Hvis 
du eksempelvis køber 6 kW-møllen 
hos Thy WindPower, vil det tage 
omkring 10 år at tjene investerin-
gen hjem.  
Når det blæser, og du ikke selv 
bruger strømmen, er ledningen 
koblet op til en salgstæller, som 
automatisk sælger den overskyden-
de strøm til el-nettet. Ifølge en ny 
ordning vil du tjene 2,5 kr. per kWh. 
Eller du kan bruge den oversky-
dende strøm til eksempelvis at få 
elektrisk opvarmning eksempelvis 
via jordvarme eller varmepumpe og 
skrue op for varmen i huset.  
“Folk ændrer livsstil, hvis de får 
sådan en mølle. Så tilpasser de sig 
og tænder eksempelvis for opva-
skemaskinen, når vinden blæser, og 
møllen derfor kører. Mange går helt 
vildt op i det der”, siger Flemming 
Grønkjær fra Thy WindPower.

Teknik • Tæt på teknikken

VIDSTE DU? 748 husstande  
i Danmark har en husvindmølle.

EU-FORSINKELSER GIVER  
PROBLEMER

De har ventet i nogle måneder i Thy WindPower, og de kommer 
nok til at vente nogle måneder endnu. For en ny lov, som skal 
give gode vilkår for vindmølleejere, venter på at få det blå 
stempel i EU. De nye regler betyder, at ejere af husvindmøller vil 
få 2,5 kr. per kWh, de sælger, hvor det nu er 0,6 kr. per kWh. Da 
de nye regler får stor økonomisk betydning, venter potentielle 
købere også med at tage den endelige beslutning om, hvorvidt 
de vil have en vindmølle opført ved deres hjem. Men så snart, 
reglerne bliver godkendt af EU, får de travlt i Hurup. Ordrebo-
gen lyder på omkring 230 vindmøller. 

Den blev skabt i 2010 af 
tre garvede vindmølleentu-
siaster. De to brødre Flem-
ming og Bent Grønkjær, som 
laver møllerne i Grønkjærs 
Maskinværksted, og Leif 
 Pinholt som har solgt vind-
møller i flere årtier. 

Når der er travlt på 
værkstedet, kan de bygge 
en vindmølle på en dag. 
Tæller vi underleverandører 
og samarbejdspartnere med, 
 beskæftiger Thy WindPower  
45 mand på sådan en 
dag – de 12-14 af dem på 
Grønkjærs Maskinværksted.

“Vi gør meget ud af at lave 
det herhjemme, som vi kan. 
Kan vi ikke lave det i Thy, 
så laver vi det i Danmark. Vi 
prøver primært at tilgodese 
arbejdspladser i yderområ-
derne, for der er ingen tvivl 
om, at de kan lave det, vi har 
behov for og til den rigtige 
pris. Til ’udkantsdanmark’ kan 
det ikke være bedre”, forkla-
rer Flemming Grønkjær.

VINGERNE ÆNDRET 
Den første testmølle blev sat 
op uden for Hurup i 2010. Alt 
fungerede, og der skulle kun 
laves nogle småjusteringer. 
Men der var et problem: Det 
susede så meget fra vin-
gerne, at naboer ville blive 
generet af støjen. Og da 

støjniveauet er afgørende for 
en husvindmølle, måtte de 
finde en løsning på proble-
met. De fandt løsningen hos 
flyvemaskiner, hvor vingerne 
bøjer opad med spidsen. 

“Det prøvede vi så at 
lave på vores vinge, og det 
fjernede fuldstændig suset fra 
vingerne. Du kan ikke høre 
dem, når de kører”, siger Leif 
Pinholt. 

Bent Grønkjær nikker 
 samtykkende.

”Nej, det er helt enestå-
ende”.

I dag udsender 6 kW-møl-
len støj på omkring 80 db, 
mens storebroren på 10 kW 
udsender omkring 85. Ifølge 
virksomheden er de dermed 
Danmarks mest lydsvage.

Virksomheden har et 
godt ry – også i udlandet. 
Eksempelvis kører de første 
Thymøller, som Flemming 
Grønkjær skabte i 1980’erne, 
stadig. Derfor kan de heller 
ikke give en sidste hold-
barhedsdato på møllerne. 
Thymøllerne er endda så 
robuste, at de kan overleve 
vindstød op til 60 m/s. 

NIKKER TIL MØLLER
Metalmedlem Michael 
Svendsen har været med fra 
starten af. Han er landbrugs-
maskinmekaniker og arbejder 

THY WIND-
POWER
 
Thy WindPower ligger i Hurup i Nordvestjylland 
og blev stiftet i 2010 af Leif Pinholt samt Flemming 
og Bent Grønkjær.  Flemming og Bent Grønkjær 
er brødre og tredje generation, der har Grønkjærs 
 Maskinværksted, hvor møllerne bliver samlet. I 
maskinværkstedet er der otte svende, tre lærlinge 
og en ufaglært ansat. Desuden beskæftiger de 
en række underleverandører i Thy og omegn, 
som blandt andet laver vingerne og indholdet til 
Thymøllen. Thy WindPower er en af tre danske 
virksomheder, som laver vindmøller til private 
hjem. Siden 2010 har virksomheden sat 219 møller 
op i Danmark. Thy WindPower og Grønkjærs 
 Maskinværksted har begge overenskomst med 
Dansk Metal gennem DS Håndværk & Industri.

især med industrihydraulik og 
bremsesystemet på møllen. 

“Jeg monterer det hele 
på møllen og tester. Og så 
afleverer jeg det til monta-
gen, der skal sætte møllen 
op. Når nacellen er helt rå, så 
begynder jeg at bygge det op 
og sætter generator, gear og 
andre dele på. Det er sjovt at 
være med til at bygge sådan 
et tårn. Især den første”, siger 
Michael Svendsen, der kan 
se det tydelige resultat af sit 
arbejde i det danske landskab: 

“Når man ser sådan en 
Thymølle, så nikker man må-
ske lige til den. Der er noget 
særligt ved at have været med 
fra starten af”. 

Thy Wind Power har sat et mål om at 
komme ind på det engelske marked, 

som er stort. Sidste år blev der sat 
23.000 husvindmøller op i England.
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Tips, viden og 
gode tilbud
NYTTIG VIDEN TIL DIT ARBEJDSLIV,  
SMART APPS OG GODE TILBUD FRA METAL.

Godt arbejde
PLUS • JOBSTAFETTEN • DIT ARBEJDSMILJØ • SPOT PÅ • PÅ BESØG • MIN SVENDEPRØVE

Nye lærlingesatser  
– husk at tjekke dem
Nu er de nye lønsatser for 
lærlinge vedtaget i over-
enskomsten, og de gælder 
med tilbagevirkende kraft 
fra 1. marts. Derfor skal du 
huske at være opmærk-
som på, om du er steget 
i løn, som du har krav på. 
På danskmetal.dk/longri-
sen kan du nemt finde ud 
af, hvilken lønsats du skal 
have. Får du mod forvent-
ning ikke det rigtige i løn, 
så kontakt din arbejdsgiver 
eller din Metalafdeling.

Fri på grundlovsdag
Husk, at du ifølge hovedparten af Dansk Metals overens-
komster, som for eksempel Industriens Overenskomst, 
har fri på grundlovsdag den 5. juni. Hvis du er i tvivl om 
dine rettigheder på grundlovsdag, skal du kontakte din 
tillidsrepræsentant eller din lokale Metalafdeling, som du 
finder via danskmetal.dk/finddinafdeling

Stop løndumping  
med din  
smartphone
BAT-kartellet står bag 
app’en Stop Løn-
dumping i Danmark, 
som skal hjælpe 
med at sikre, at 
løn- og arbejds-
vilkår er i orden, 
når udenlandske 
arbejdere udfører 
opgaver i Dan-
mark. Med app’en 
kan du  anmelde 
et arbejds sted, 
hvor det måske 
ikke foregår efter 

reglerne. Når du anmelder et 
arbejdssted, rykker BAT-kartellet 
ud og tjekker, om forholdene er i 
orden. App’en er gratis og findes 
både til android og iOS.

Red din hørelse med mobilen 
Er du bange for, at larmen på din 
arbejds plads ødelægger din hørelse?  
Så mål støjen med app’en Buller, der 
er lavet af det svenske arbejdstilsyn, 
Arbetsmiljöverket. Du bruger app’en 
ved at stå, hvor du plejer og herfra 
holde telefonen med mikrofonen vendt 
mod støjen. Hvis det støjer mere end 
85 deci bel, har arbejdsgiveren pligt til 
at sørge for selv at få målt støjen med 
rigtige måleredskaber og bringe støjni-
veauet ned. App’en er gratis og findes 
både til android og iOS.

Book sommerferien nu
MetalFerie har stadig ledige pladser 
i ugerne 27 og 32. MetalFerie er for 
hele familien – en uge, hvor I kun 
skal tænke på at slappe af i hyggelige 
og flotte omgivelser ved Buresøen i 
Nordsjælland. Metalskolen Jørlunde 
Kursus- og konferencecenter sørger 
for maden, rengøring og masser af 
aktiviteter, som I kan deltage i. Se 
mere på danskmetal.dk/metalferie

Udflugt til ZOO
Se den nye  

”Arktiske ring” 

METALFERIE 
1984-201430ÅR

METALFERIE 
1984-2014

30ÅR

BOOK SOMMERFERIEN NU

beredskab, hvor vi lægger 
sandsække ud og sætter 
brædder for dørene, hvis 
der varsles storm”, fortæller 
Harald Fjordby Knudsen.

FREMTIDEN SER LYS UD
Hverken storme eller vand 
på kajen kan dog lave om på, 
at det virkelig går godt for 
Esbjerg Havn. Men hvorfor 
går det så godt?

”Havnen har en professio-
nel bestyrelse med dygtige 
erhvervsfolk, der ved, hvor-
dan man driver en virk-
somhed. Alle i byen har en 
velvillighed over for havnen, 
og folk ved, at byen nok ville 
have svært ved at eksistere, 
hvis ikke det var for havnen. 
Det betyder, at der generelt er 
stor opbakning til at foretage 
investeringer i havnen, og 
det giver os gode muligheder 
for at skabe en god og attrak-
tiv havn”, siger borgmester i 
Esbjerg Kommune Johnny 
Søtrup (V).

Både Johnny Søtrup og 
havnedirektør Ole Ingrisch 
er overbevist om, at det 
kommer til at gå rigtig godt 
for Esbjerg Havn i mange 
år fremover. Og tendenser-
ne indikerer da også, at det 
kommer til at gå godt. Ikke 
bare for Esbjerg, men for 
havne i Danmark over en 
bred kam. 

Undersøgelser har nemlig 
vist, at der bliver skabt 10.000 
nye job i industrier som 
vind, offshore-renoverin-
ger og energiproduktioner 
frem mod 2020. Og samtidig 
bliver der investeret flere mil-
liarder kroner i alt fra bedre 
veje til nye kraner og dybere 
sejlrender.

De danske havne kan altså 
se frem til rigtig mange gode 
år, hvor de fortsat vil være 
livsnerver for småbyer og 
centrum for milliardindustri-
er i de større byer. 

VIDSTE DU? Frem mod 2020 skabes  
10 millioner kvadratmeter nye havnearealer?  
Det er en udvidelse på cirka 50 procent.

 Alle i byen har en velvillighed  
over for havnen, og folk ved, at byen  

nok ville have svært ved at eksistere, hvis 
det ikke var for havnen 

JOHNNY SØTRUP, BORGMESTER, ESBJERG KOMMUNE

Offshorevirksomheden 
bygger konstruktioner, der 

er så store, at de ikke kan 
flyttes med lastbil. Derfor 

er det belejligt at have eget 
kajområde med mulighed 

for udskibning.

Tem
a  

Få et løntjek 
Får du det rigtige i løn? 
Halvdelen af alle danskere 
har oplevet fejl på deres 
lønseddel. I Dansk Metal 
kan du få et løntjek og se, 
om du får det, du har krav 
på. Send din lønseddel til 
lontjek@danskmetal.dk  
– så hører du fra os.
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HUSVINDMØLLER
Nordjyske  

smede laver strøm  
i baghaven

DIT ARBEJDSMILJØ

DE UDSATTE 
UNGE

Sådan sikrer  
du dine unge 

kolleger

         Metallere knokler  
milliarder af kroner hjem

   Havnen

BLIV EKSPERT OG  
TJEN FLERE PENGE
TAG EN AKADEMI-
UDDANNELSE MENS  
DU ARBEJDER

1 2 3 4
OPSAGT? KOM 

HURTIGT VIDERE 
MED METAL 

JOBSTARTER
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HAVNEN
TEKST: ANDREAS KNUDSEN / FOTO: BRIAN RASMUSSEN, ROBERT ATTERMANN, ANDREAS KNUDSEN

iden middelalderen 
har danske havne 
været et omdrej-
ningspunkt for 

industri, handel og arbejds-
pladser. I begyndelsen hand-
lede lokale købmænd blandt 
andet med salt, men gennem 
årene har både handlen og 
havnene ændret karakter og 
størrelse.

I dag er de danske havne 
en milliardforretning. Men 
de er også idyl og duften 
af korn. De er storindustri i 
 terrorsikrede områder, og så 
er de ikke mindst arbejds-
plads for op imod 60.000 
mennesker. 

Fra Nakskov i syd over 
Esbjerg i vest og til Aarhus 
i Østjylland er havnen en 
livsnerve for byen. Havnen er 
stedet, hvor der tænkes store 
tanker og tjenes penge. Over 
de næste sider kan du kom-
me med rundt i landet og 
få et indblik i tre havne, der 
har valgt forskellige strategi-
er, men er lykkedes på hver 
deres facon.

BYENS SJÆL

S

  NAKSKOV
     AARHUS
ESBJERG

Aarhus Havn gennemgår en 
total ombygning i disse år. 

Hvor der tidligere var contai
nerhavn, bygges nu lejligheds

komplekser.  På lang sigt skal 
havnen rumme 7.000 beboere 

og 12.000 arbejdspladser.

Tem
a  
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Godt arbejde • På besøg Godt arbejde

Løn- og arbejds-
forhold
Timeløn: 
150 kroner.

Overenskomst:  
Industriens Overenskomst. 

Goder: 
Medarbejderne har gratis kaffe og te, en 
frugtordning samt en sundhedsforsikring. 
Desuden giver virksomheden tilskud til 
 frokosten, som bliver leveret af et catering
firma. På den sociale side bliver der afholdt 
sommerfest og julefrokost. 

 REZA KHARAMANI, 
57 år, ansat i 2 år. 
Arbejde: Samler robotter  

Hvordan er det at arbejde 
her?
Det er en god arbejdsplads 
med en god stemning. Jeg 
har tidligere arbejdet i Orifarm, 
men her er mere teknik, og det 
er mere interessant efter min 
smag. 

Hvordan er det at være i en 
virksomhed i så meget vækst? 
Der er store planer, og det går 
stærkt, hvilket giver mening til 
arbejdet.

 JAN KAISER 
47 år, ansat i 1½ år.  
Arbejde: Undersøger dele, der 
kommer fra underleverandører 

Hvordan er det at arbejde 
her?
Det er spændende og udfor
drende. Vi får lov til nye ting 
og har medbestemmelse over, 
hvilke værktøjer vi skal bruge. 
Vi får også selv lov til at tegne 
vores værktøjer.

Hvordan er det at være i en 
virksomhed i så meget vækst? 
Det er travlt. Der er så mange 
bolde i luften, og få har styr på 
alle ting. Sådan er det fra top 
til bund. Selv efter fem år er vi 
stadig under opbygning.

 CLAUS HANSEN 
56 år, ansat i 11 måneder.  
Arbejde: Bygger controller
skabe

Hvordan er det at arbejde 
her?
Der er nye udfordringer hele 
tiden. Her er frihed under 
ansvar, hvor ingen holder øje 
med dig, når du udfører dit job, 
og jeg nyder det.

Hvordan er det at være i en 
virksomhed i så meget vækst? 
Vi får nye kolleger hver uge. De 
vil gerne have det til at fungere 
som en stor familie, og for 
trefire måneder siden kendte 
jeg alle, men det gør jeg ikke 
længere. 

installation. Derfor tager 
det i gennemsnit, ifølge 
Universal Robots, 195 dage 
for en virksomhed at hente 
investeringen hjem. 

Kombinationen af de tre 
ting gør, at virksomheden 
har høstet mange priser 
i det store udland for at 
revolutionere branchen. 
Kunderne tæller blandt 
andet Oticon, BMW og 
Volkswagen.

GIVER JOB I DANMARK
Virksomheden er bygget op 
lige så simpelt som robot-
terne: I en hal modtager de 
delene fra underleverandø-
rer og undersøger dem for 
fejl. I en anden hal samler 
og tester de robotterne. 

Og i en tredje står robot-
terne i kasser – klar til at 
blive sendt ud til virksom-
hederne. Mens Universal 
Robots fokuserer på at lave 
robotter, der alle er ens, 
installerer og tilpasser andre 
virksomheder robotterne til 
kundernes behov. Alligevel 
er det en klar fordel at have 
en faglig uddannelse for  
at arbejde her, forklarer 
Kenneth Konggaard:

”Du skal have hænderne 
rigtigt skruet på, og det gør 
ikke noget, at du kan tænke 
selvstændigt. Der er ikke to 
dage, der er ens. Der er altid 
nye opgaver og nye udfor-
dringer, der skal løses. Og 
du kan tænke kreativt og 
udtænke nye procedurer”.

Næsten alle robotternes 
dele bliver produceret i 
Danmark eller landene om-
kring Danmark. Kun mo-
toren må de importere fra 
USA. Og Esben Østergaard, 
som er stifter og teknisk di-
rektør, ved også, hvor vigtigt 
det er at skabe produktions-
job i Danmark. Derfor har 
Universal Robots og danske 
produktionsvirksomheder 
gavn af hinanden.

”Vi kan sælge flere robot-
ter, hvis vi kan gøre noget 
for at holde produktionen 
i Danmark. Og det er en 
afledt effekt af det, vi laver, 
at vi får produktionen til  
at blive og hjælper med  
at holde gang i hjulene”, 
siger han. 
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Der bliver kun lavet to 
typer robotter på hele 
virksomheden, hvilket 
gør produktionen let 
og overskuelig. Kun 
stikkene er forskellige, 
hvilket afhænger af lan-
det, de skal sendes til. 

Når robotterne er samlet, bliver  
de sat til at løfte jern i to døgn for at 
sikre, at de ikke indeholder fejl.

M
etallere 
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TILLIDSBREVET

AFSTEMNINGEN OM 
2014-OVERENSKOMSTEN  
ER NU I GANG
Afstemningen om 2014-overens-
komsten går nu ind i sin anden uge. 
Erfaringen viser, at de fleste stemmer 
i løbet af den første uge, så derfor er 
det vigtigt, at vi nu får de sidste med.

Sidste chance for at stemme er 
den 7. april kl. 23.59.

Den nye 3-årige overenskomst 
giver en række forbedringer på 
 uddannelse, Fritvalgs Lønkonto, 
tillæg og satser, forældreorlov, 
 lærlinge- og vikarområdet. Og så 
bliver der sat ekstra penge ind på 
ATP-opsparingen.

Forbedringerne kommer selvfølge-
lig oven i de fordele, overenskomsten 

allerede giver. Desuden er der de 
muligheder, som lønforhandlingerne 
på jeres egen virksomhed giver.

Dansk Metal har sat et ambitiøst 
mål om, at mindst 50 procent af 
medlemmerne skal stemme om over-
enskomsten. Det er næsten dobbelt 
så mange som seneste gang i 2012.

Forbundet og afdelingerne har sat 
alle sejl til, at det skal lykkes. Metal har 
rullet en stor kampagne ud og vil for-
søge at komme i kontakt med 67.000 
stemmeberettigede medlemmer.

Måske er du en af de tillidsrepræ-
sentanter, der gør en ekstra indsats 
fx i den særlige kampagnegruppe. 
Ellers vil vi gerne opfordre dig til at 
overbevise dine kolleger om, at det 
er vigtigt at stemme.

Overenskomsten er det vigtigste 
værktøj, som du og Dansk Metal har 
i samarbejdet med arbejdsgiverne. 
Den fastlægger, som du ved, grund-
laget for løn, arbejdstid, ferie- og 
fridage, pension, uddannelse, orlov, 
løn under sygdom og orlov  
og meget mere. 

En stærk overenskomst, kræver  
en stærk opbakning.

En høj stemmeprocent er også 
ensbetydende med, at Dansk Metals 
formand står endnu stærkere næste 
gang, han skal forhandle jeres løn- 
og arbejdsvilkår.

FÅ ALLE TIL AT STEMME
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TILLIDSBREVET

De nye overenskomster er trådt i kraft 

pr. 1. marts. En af overenskomstens 

nye fordele er, at opsagte fra 1. maj 

2014 kan få fri i to timer med løn til at 

søge vejledning i deres fagforening.

”Vi har jo altid hjulpet opsagte 

medlemmer med at komme vide-

re i arbejdslivet, men med den nye 

rettighed i overenskomsten gør vi 

det nu endnu tydeligere, hvordan vi 

kan hjælpe medlemmerne”, fortæller 

Torben Poulsen, leder af Dansk Metals 

a-kasse.
I Dansk Metal har den nye vej-

ledningssamtale fået navnet Metal 

JobStarter. En Metal JobStarter- 

samtale er for alle medlemmer, som er 

blevet fyret – uanset om man har krav 

på to timers frihed med løn eller ej.

”Det er vigtigt, at opsagte medlem-

mer henvender sig til os så hurtigt 

som muligt, så vi kan sætte indsatsen 

for jobsøgning og uddannelsesmulig-

heder ind med det samme. I bedste 

fald kan man komme i nyt job allerede 

inden opsigelsesperioden udløber,” 

siger Torben Poulsen.

Som tillidsrepræsentant er du ofte 

en af de første, som hører om afske-

digelsen af en kollega. Derfor står du 

også i første række til at hjælpe kol-

legaen videre. Gør ham opmærksom 

på hans rettigheder, og de muligheder 

han har for at bruge sin Metalafdeling.

Med dette nummer af Tillidsbrevet 

får du et infokort om Metal JobStar-

ter, som du kan udlevere til opsagte 

kolleger. Der er også vedlagt en folder 

om Metal JobService, som kan bruges 

af alle medlemmer, når man skal finde 

et nyt job
Derudover kan du bruge Dansk 

Metals hjemmeside og læse mere om 

Metal JobStarter på  

danskmetal.dk/jobstarter

FÅ DIN OPSAGTE KOLLEGA 

HURTIGT VIDERE
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EKSTRA UDDANNELSE TIL OPSAGTE
Med fornyelsen af Industriens Over-enskomst – samt fl ere andre – er mu-lighederne for uddannelse til opsagte i opsigelsesperioden styrket. Er man fx dækket af Industriens Overenskomst kan medlemmet have ret til op til fem ugers efter- og videreuddannelse, når man er opsagt. På den måde kan medlemmet få netop den uddannelse, der kan bringe ham videre til et nyt job.

BESTEMMELSEN TRÆDER I KRAFT PR. 1. MAJ I ÅR.
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METAL  
JOBSTARTER

JobStarter er et tilbud fra Dansk Metal til opsagte  
medlemmer. Målet er at finde den hurtigste vej til et  
nyt job. Metalafdelingen står for vejledningen, som  
omfatter:
 Fremtidige ønsker til job og uddannelse Mulighederne i Metal JobService Målrettet jobsøgning og jobformidling Mulighederne for uddannelse og tilskud til kurser

 Gode tips til at finde og tilmelde sig uddannelser

2 TIMERS FRI  MED LØN
I Industriens Overenskomst – og de fleste andre – er der 
indført en ny bestemmelse – nemlig at opsagte kan holde 
to timers fri for at få vejledning i deres fagforening. De to 
timers frihed skal kunne holdes hurtigst muligt efter afske-
digelsen, men under hensyn til virksomhedens produktions-
forhold.

I Industriens Overenskomst bliver det som et nyt afsnit a i 
§ 38, stk. 8. Bestemmelsen træder i kraft pr. 1. maj i år.
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Det er meget enkelt at stemme og kan 

klares med få tryk på en smartphone. 

Medlemmerne har fået et brev med 

stemmevejledning, og her er blandt 

andet en unik QR-kode, som man kan 

bruge på sin telefon. Alle har også fået 

en unik adgangskode. Man kan stemme 

på følgende måder:

Industriens Overenskomst, som alle 

medlemmer stemmer om, har med det 

3-årige forlig fået en række forbedrin-

ger på uddannelse, Fritvalgs Lønkonto, 

tillæg og satser, forældreorlov samt 

lærlinge- og vikarområdet. Derudover 

er der kommet ekstra ATP- bidrag, som 

er kommet med via forligsmandens 

endelige mæglingsskitse.

På den medfølgende plakat er 

OK2014-forbedringerne listet op.

Hvis du eller en kollega oplever pro-

blemer med afstemningen – eller ikke 

har modtaget stemmemateriale, så 

kontakt Dansk Metals OK-hotline på  

tlf. 3363 2000.

SÅ LET  
ER DET

OVERENS-
KOMSTENS 
FORBED-
RINGER

HOTLINE

 1 QR-KODE

 2 SMS

 3 INTERNET

 4 BREV

Dansk Metals medlemmer på det 

private arbejdsmarked stemmer alle 

om Industriens Overenskomst, da den 

er hovedoverenskomsten og lægger 

linjen for Dansk Metals mange andre 

overenskomster. Aftalerne ligner på alle 

væsentlige områder hinanden. Man kan 

se det præcise indhold af sin egen over-

enskomst på danskmetal.dk/ok2014

Årets overenskomstfornyelser er i 

øvrigt samlet i ét stort mæglingsforslag 

af forligsmanden, og det er i princippet 

det mæglingsforslag, som man stem-

mer om. Med forslaget er der i øvrigt 

kommet forhøjelse af ATP-bidraget 

med i det samlede forlig.

Dansk Metal har sat et højt mål – 

 nemlig at få mindst 50 procent af 

medlemmerne til at stemme. Derfor 

har forbundet og afdelinger rullet en 

stor kampagne ud, hvor der især bliver 

lagt vægt på personlig kontakt.

23.000 får en telefonopringning. 

19.000 får et besøg på deres arbejds-

plads. Og så har 1.645 tillidsrepræsen-

tanter meldt sig til en kampagnegruppe, 

hvor de med en særlig kode kan lade 

medlemmerne stemme på deres pc, 

tablet eller telefon. På den måde får 

25.000 medlemmer en henvendelse fra 

deres tillidsrepræsentant.

DERFOR 
STEMMER 
ALLE OM ÉN 
OVERENS-
KOMST

50 PROCENT

TILLIDSBREVET
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Det er det samlede afstemnings-

resultat, som gælder.

Hvis et flertal af de deltagende i 

afstemningen på arbejdstagerside 

stemmer ja til mæglingsforslaget, er 

det vedtaget. Hvis mindre end 40 

procent af de stemmeberettigede 

har deltaget i afstemningen, kræver 

det, at mindst 25 procent af alle 

stemmeberettigede har stemt imod 

forslaget, for at det bliver forkastet.

SÅDAN ER 
REGLERNE
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BEDSTE 
JOBFORMIDLER
Sidste år formidlede Dansk Metal nyt 
job til 2.175 metallere, og i de første 
tre måneder af 2014 er 632 kommet i 
job ved hjælp af Metals gode netværk 
til virksomhederne. Det er 60 procent 
fl ere end i samme periode sidste år.

Det understreger Dansk Metals su-
veræne førsteplads som jobformidler 
inden for medlemmernes jobområder.
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1. kvartal

2.175

632

Fik nyt job med Metal 
JobService i 2013.

Har allerede i 2014 fået nyt 
job gennem Dansk Metal.

Hele året

DET ER 60 %
MERE END SAMME 

KVARTAL SIDSTE ÅR.

60 %
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Dansk Metals hovedbestyrelse anbefaler medlemmerne at stemme ja til overens-komstforliget. Hovedbestyrelsen mener, at forliget rummer flere forbedringer og nye muligheder. Samtidig vurderer ho-vedbestyrelsen, at resultatet giver plads til de lokale lønforhandlinger, hvor der er mulighed for at forhandle yderligere forbedringer hjem direkte på lønnen.

Dansk Metal har fremstillet en ræk-ke informationsmaterialer, som I kan bruge i jeres lokale kampagne. Der er lavet en plakat med alle forbedringer-ne i 2014-overenskomsten. Derudover er der lavet 8 faktaark, der i forskellige temaer kort fortæller om overenskom-stens fordele.

METAL 
 ANBEFALER ET JA

BRUG 
 PLAKATER OG FAKTA-ARK

NY OVERENSKOMST MED KLARE FORBEDRINGERDer er indgået aftale om nye overenskomster i industrien, som strækker 

sig over 3 år fra den 1. marts. Forbedringerne i den nye overenskomst er:

Husk, at  lønnen forhandles på jeres  
virksomhed.

Metals Hovedbestyrelse anbefaler et JA ved urafstemingen.

 UDDANNELSE   UNDER OPSIGELSE 
  Hvis du bliver fyret, kan du få fri til at få rådgivning i din fagforening.

   Hvis du bliver fyret, kan du få op til 5 ugers uddannelse i din opsigelsesperiode.

 UDDANNELSE 
   Skifteholdsansatte får højere dækning, når de deltager i selvvalgt uddannelse.

 FRITVALGS LØNKONTO   Du får dobbelt så meget sat ind på din Fritvalgs Lønkonto.
  Pengene kan du bruge til at holde fri, til pension, seniorordning eller penge i hånden.

 SATSER 
  Mindstebetalingen forhøjes tre gange og når op på 113,65 kroner (Metalmedlemmer får dog i realiteten højere løn).

  Genetillæg forhøjes tre gange med 1,5 – 1,6 og 1,7 procent.

 BARSELSORLOV 
  Det ekstra pensionsbidrag under de 14 ugers barselsorlov forhøjes fra 10,50 kroner i timen til 12,75 kroner i timen og for funktionærer til 2.040 kroner om måneden.

  Forældreorloven med løn udvides med 2 x 1 uge fordelt med en uge til hver af forældrene, så de sammenlagt har 13 uger med betaling.
  Betalingen sættes op med 5 kroner til 145 kroner pr. time.

  Par af samme køn bliver fremover lige stillet med øvrige par.

 LÆRLINGE 
  Lønnen stiger med 1,9 procent om året i de næste 3 år. 

   Lærlinge kan også komme på kurser  under selvvalgt uddannelse.
  Lærlinge får betalt skolehjem, hvis uddannelse gør ophold nødvendigt.

 VIKARER 
  Tillidsrepræsentanten skal have besked om, hvad arbejdsgiveren oplyser til et vikarbureau om lokalaftaler og kutymer, så det sikres, at vikarer kommer ind på ordentlige vilkår.

Snart skal du og kollegerne tage  stilling til resultatet, når overens-komsten sendes til afstemning.  Stemmesedlen får du med posten.

Scan koden og læs mere  om overenskomsten eller gå ind på danskmetal.dk/ok2014HVIS DU IKKE HAVDE EN  OVERENSKOMST …så var det alene din arbejdsgiver, der bestemte din løn, din arbejdstid og dine fridage. Pensionsordning, fri på barns sygedag, ret til efteruddannel-se og løn under sygdom ville du ikke have krav på. Og din chef kunne fyre dig fra den ene dag til den anden. Ville du leve med de forhold?
Overenskomsten er bygget op over mange år. I de gode år kommer der store forbedringer, i andre år må lønmodtagerne nøjes med mindre. Men der er altid forbedringer.

OVERENSKOMSTEN  GIVER DIG:
•  en uges ekstra ferie
•   fridage med løn 
•   ret til efteruddannelse•   pensionsordning
•   overtidsbetaling
•   krav på en årlig  lønforhandling•   tillæg
•   løn under barsel, sygdom  og barns  sygedag
•   opsigelsesvarsler og beskyttelse mod urimelig fyring•   penge ved afskedigelse m.m.

Din timeløn er som sådan ikke en del af den overenskomst, som bliver forhandlet  

hvert andet, tredje eller fjerde år. Alligevel har overenskomsten stor betydning for  

din løn ligesom forskellige tillæg:

1   Du og dine kolleger  har krav på én årlig  lønforhandling2   Du har en veluddannet tillidsrepræsentant som  
forhandler for dig

3   Du får ekstra betaling for at arbejde uden for normal arbejdstid
4   Du får ekstra betaling for overarbejde5   Du får løn under sygdom, barns sygedag og barselDansk Metals medlemmer tjener i gennemsnit 182 kroner i timen. Det er 74 kroner 

mere end den  mindsteløn, der er aftalt i overenskomsten. Det er takket være dygtige 

medarbejdere og dygtige  tillidsrepræsentanter på virksomhederne.

LØNFORHØJELSEDin timeløn er ikke en del af overens-komstaftalen. For de fleste af Metals med-lemmer bliver lønnen nemlig forhandlet direkte på virksom-heden.

DET FÅR DU 
– MED DIN  OVERENSKOMST

LØN

NYT I
OK2014Mindstebetaling  forhøjes tre gange og når op på  113,65 kroner i timen.Genetillæg forhøjes  tre gange med 1,5 - 1,6 og 1,7 procent.

Den nye overenskomst træder i kraft fra den 1. marts. Overenskomsten lægger rammen 

for løn,  arbejdstid, pension, efteruddannelse, fridage og andre løn- og arbejdsforhold. 

LÆRLINGE

HVIS DU IKKE HAVDE EN  OVERENSKOMST …så var det alene din arbejdsgiver, der bestemte din løn, din arbejdstid og dine fridage. Pensionsordning, fri på barns sygedag, ret til efteruddannel-se og løn under sygdom ville du ikke have krav på. Og din chef kunne fyre dig fra den ene dag til den anden. Ville du leve med de forhold?
Overenskomsten er bygget op over mange år. I de gode år kommer der store forbedringer, i andre år må lønmodtagerne nøjes med mindre. Men der er altid forbedringer.

OVERENSKOMSTEN  GIVER DIG:
•  en uges ekstra ferie
•   fridage med løn 
•   ret til efteruddannelse•   pensionsordning
•   overtidsbetaling
•   krav på en årlig  lønforhandling•   tillæg
•   løn under barsel, sygdom  og barns  sygedag
•   opsigelsesvarsler og beskyttelse mod urimelig fyring•   penge ved afskedigelse m.m.

Lærlinge inden for Dansk Metals uddannelsesområder har også glæde af overenskomsten og er sikret mange 

af de samme fordele som de øvrige medarbejdere. For lærlinge betyder overenskomsten blandt andet:  

1  Samme ferie- og fridage som kolleger (6 ugers ferie og fri 1. maj, 5. juni og 24. december)

2  Samme genetillæg som de udlærte3  Løn under sygdom4   Startløn på mindst 63 kroner i timen og slutløn på  
op til 108,70 kroner i timen5  Højere løn til voksenlærlinge6   Forsikring ved invaliditet, kritisk sygdom og dødsfald7   Befordringsgodtgørelse til og fra skole – over 20 kmDe nævnte rettigheder gælder for Dansk Metals hovedoverenskomst Industriens  

Overenskomst, men der er tilsvarende ordninger på stort set alle andre overenskomstområder.

LØNFORHØJELSEDin timeløn er ikke en del af overens-komstaftalen. For de fleste af Metals med-lemmer bliver lønnen nemlig forhandlet direkte på virksom-heden.

DET FÅR DU 
– MED DIN  OVERENSKOMST

Den nye overenskomst træder i kraft fra den 1. marts. Overenskomsten lægger rammen 

for løn,  arbejdstid, pension, efteruddannelse, fridage og andre løn- og arbejdsforhold. 

 
NYT I

OK2014
Mulighed for kursus  i fritiden.
Betalt skolehjem.

Lønnen stiger med  1,9 procent om året de næste 3 år.

HVIS DU IKKE HAVDE EN  OVERENSKOMST …så var det alene din arbejdsgiver, der bestemte din løn, din arbejdstid og dine fridage. Pensionsordning, fri på barns sygedag, ret til efteruddannel-se og løn under sygdom ville du ikke have krav på. Og din chef kunne fyre dig fra den ene dag til den anden. Ville du leve med de forhold?
Overenskomsten er bygget op over mange år. I de gode år kommer der store forbedringer, i andre år må lønmodtagerne nøjes med mindre. Men der er altid forbedringer.

OVERENSKOMSTEN  GIVER DIG:
•  en uges ekstra ferie
•   fridage med løn 
•   ret til efteruddannelse•   pensionsordning
•   overtidsbetaling
•   krav på en årlig  lønforhandling•   tillæg
•   løn under barsel, sygdom  og barns  sygedag
•   opsigelsesvarsler og beskyttelse mod urimelig fyring•   penge ved afskedigelse m.m.

De fleste virksomheder har en interesse i at uddanne deres medarbejdere til netop deres produktion. Med  

overenskomsten har du mulighed for også at tage uddannelse, som du synes er relevant og interessant for  

dig selv. Dansk Metal kan rådgive dig om dine muligheder. Med overenskomsten får du: 1  2 ugers faglig relevant efteruddannelse om året med løn2   2 ugers årlig efteruddannelse efter eget valg  
(Industriens Kompetenceudviklingsfond)3   Mulighed for at samle efteruddannelse sammen,  

så du kan tage op til 6 uger på et år4   Tilbud om uddannelse i op til 5 uger ved afskedigelseDe nævnte rettigheder gælder for Dansk Metals hovedoverenskomst  

Industriens Overenskomst, men der er tilsvarende ordninger på andre  

overenskomstområder.

LØNFORHØJELSEDin timeløn er ikke en del af overens-komstaftalen. For de fleste af Metals med-lemmer bliver lønnen nemlig forhandlet direkte på virksom-heden.

DET FÅR DU 
– MED DIN  OVERENSKOMST

EFTER- OG  VIDEREUDDANNELSE

NYT I
OK2014

Skifteholdsansatte  får højere dækning,  når de deltager i  selvvalgt uddannelse.
Ekstra uddan nelse ved  afske digelse.

Den nye overenskomst træder i kraft fra den 1. marts. Overenskomsten lægger rammen 

for løn,  arbejdstid, pension, efteruddannelse, fridage og andre løn- og arbejdsforhold. 

FRITVALGS LØNKONTO

HVIS DU IKKE HAVDE EN  OVERENSKOMST …så var det alene din arbejdsgiver, der bestemte din løn, din arbejdstid og dine fridage. Pensionsordning, fri på barns sygedag, ret til efteruddannel-se og løn under sygdom ville du ikke have krav på. Og din chef kunne fyre dig fra den ene dag til den anden. Ville du leve med de forhold?
Overenskomsten er bygget op over mange år. I de gode år kommer der store forbedringer, i andre år må lønmodtagerne nøjes med mindre. Men der er altid forbedringer.

OVERENSKOMSTEN  GIVER DIG:
•  en uges ekstra ferie
•   fridage med løn 
•   ret til efteruddannelse•   pensionsordning
•   overtidsbetaling
•   krav på en årlig  lønforhandling•   tillæg
•   løn under barsel, sygdom  og barns  sygedag
•   opsigelsesvarsler og beskyttelse mod urimelig fyring•   penge ved afskedigelse m.m.

Fritvalgs Lønkontoen giver dig på nuværende tidspunkt 1 procent af lønnen til frit valg.  

Indbetaling stiger med OK2014 til 2 procent. Fritvalgs Lønkontoen kan bruges til: 1  Udbetaling i forbindelse med afholdelse af feriefridage2  Ekstra indbetaling på pensionsopsparingen3   Bevarelse af lønnen i forbindelse med nedsat tid  
på seniorordning

4   Hvis man ikke får brugt alle pengene på sin Fritvalgs  
Lønkonto, udbetales de ved indgangen til et nyt ferieårFritvalgs Lønkontoen er en del af Dansk Metals hovedoverenskomst  

Industriens Overenskomst, men der er tilsvarende rettigheder på øvrige  

overenskomster.

LØNFORHØJELSEDin timeløn er ikke en del af overens-komstaftalen. For de fleste af Metals med-lemmer bliver lønnen nemlig forhandlet direkte på virksom-heden.

DET FÅR DU 
– MED DIN  OVERENSKOMST

NYT I
OK2014

Indbetalingen stiger  til 2 procent.

Den nye overenskomst træder i kraft fra den 1. marts. Overenskomsten lægger rammen 

for løn,  arbejdstid, pension, efteruddannelse, fridage og andre løn- og arbejdsforhold. 

FAKTAARK

PLAKAT
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SikkertNyt

Scan QR-koden  
og hent det seneste 
SikkertNyt

Lærlinge kommer oftere til skade på 
arbejde – både på skolerne og på 
deres lærepladser. Det skyldes især, 
at de er uerfarne og bliver sat til 
arbejde, som kan være farligt.

Lærlinge aflurer hurtigt sikker-
hedskulturen på deres læreplads 
og gør som svendene. De kopierer 
altså også unoderne med fare for at 
komme til skade.

Løsningen er effektiv instruktion 
og oplæring. De virksomheder, som 
udpeger bestemte medarbejdere til 
at holde styr på lærlingene og deres 
sikkerhed, og som giver systematisk 
instruktion og oplæring, er bedst til 
at undgå skader.

Hvad skyldes ulykkerne?
Arbejdstilsynets analyse af 334 ulyk-
ker blandt unge nyansatte viser, at de 
mest almindelige årsager til ulykker 
er:
 Manglende erfaring, 

oplæring og viden
 Manglende instruktion og 

tilsyn med den nyansattes 
måde at udføre arbejdet på

 Forkert brug af værktøj 
og maskiner

 Arbejde under snævre pladsforhold
 Arbejde på ujævnt underlag 

eller niveauforskelle.

Læs mere i Arbejdstilsynets faktaark: 
bit.ly/nyansatte-ulykker

 Tag hånd om  
jeres lærlinge!
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SikkertNytHVILKE SKADER  
FÅR DE UNGE?

Regler om instruktion
”Arbejdsgiveren skal sørge for, at 
hver enkelt ansat, uanset ansættel-
sesforholdets karakter og varighed 
får en tilstrækkelig og hensigts-
mæssig oplæring og instruktion i at 
udføre arbejdet på farefri måde.”

Instruktionen skal også oplyse om 
fare for ulykker og sygdom.

Virksomhedens arbejdsmiljøudvalg 
skal fastlægge principper for oplæ-
ring og instruktion og kontrollere, 
at instruktionerne bliver fulgt. Hvis I 
ikke har et arbejdsmiljøudvalg, er det 
arbejdsmiljøgruppens opgave.

Oplæring og instruktion af den en-
kelte medarbejder skal bl.a. ske ved:
 ansættelsen
 nye arbejdsopgaver
 nyt arbejdsudstyr
 ny teknologi.

Oplæring og instruktion skal gen-
tages regelmæssigt og foregå i 
arbejdstiden.

Hvor står det?
 Bekendtgørelsen om arbejdets 

udførelse kapitel 4
 Bekendtgørelsen om samarbejde 

om sikkerhed og sundhed § 17.

Læs mere om instruktion:

 Vejledningen om instruktion, 
oplæring og tilsyn fra I-BAR:  
bit.ly/ibar-tilsyn

 Vejledning om introduktion, 
instruktion, oplæring og tilsyn fra 
I-BAR: bit.ly/ibar-vejledning

 Arbejdstilsynets vejledning:  
bit.ly/arbejdstilsynet-instruktion

Ledskader og  
forstuvninger 
12.194

Død 
23 Øvrige skader 

653

Uoplyst skadetype 
1.335Andre oplyste skader  

2.872Ætsninger 
156

Mistet legemsdel 
126

Sårskader 
6.137

Bløddelsskader 
2.707

Knoglebrud 
2.700

Hjernerystelser og 
indre skader 

 1.353

Chok  
1.175

Termiske skader 
603

Forgiftninger og  
infektioner 

189

Skader efter støj og 
vibrationer 

168

Fra 2007 til 2012 anmeldte 
unge mellem 18 og 24 år i alt 
32.391 arbejds ulykker.
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Arbejdsopgaver, som især  
kræver instruktion:
 Arbejde med maskiner, 

bl.a. opspænding
 Arbejde med store emner
 Arbejde med kraner
 Tunge løft
 Arbejde med håndværktøj  

(trykluft- og el-værktøj) fx
• Bore- og skæreværktøj
• Vægtstænger
• Momentnøgler
• Fjederværktøjer

 Brug af personlige værnemidler.

Hvad skal instruktionen  
indeholde?
 Tjek maskinens indstilling, 

før du begynder.
 Stop og sluk maskinen 

ved rengøring.
 Hav styr på, hvor 

sikkerhedsinstrukserne er, og 
tjek dem, inden du går i gang.

 Olie og kølevæsker på gulvet 
giver ulykker – hold rent!

 Beskyt dig, når du arbejder 
med varme emner.

Hvem skal give instruktionen?
 Værkføreren eller læreren
 Den svend, der arbejder 

med maskinen til hverdag
 Arbejdsmiljørepræsentanten 

eller den svend, der ved 
mest om sikkerhed.

Hvornår skal instruktionen 
gives?
 Før arbejdet begyndes
 Under arbejdet – simpel   

instruktion
 Første gang man bruger 

maskinen eller værktøjet
 Når sikkerhedsreglerne 

ikke overholdes.

Instruktionen skal gentages:
 Efter længere tids fravær 

fra arbejdsopgaven
 Når man er usikker.

GODE RÅD OM  
INSTRUKTION AF 
LÆRLINGE!

  1.
STRAKS KONTAKTE DIN METAL-AFDELING 

– VI HJÆLPER DIG MED AT FÅ ERSTATNING

  2. 
SPØRGE DIN ARBEJDSGIVER 
ELLER DIN LÆGE, OM SKA-
DEN ELLER SYGDOMMEN 

ER ANMELDT

• Din arbejdsgiver skal anmelde arbejdsulykken 
senest 9 dage efter, at skaden er sket, til sit for-
sikringsselskab eller til Arbejdsskadestyrelsen.

• Din læge skal anmelde erhvervssygdommen 
til Arbejdsskadestyrelsen senest 9 dage efter, at 
lægen er blevet opmærksom på, at sygdommen 
kan skyldes dit job.

• Senest 5 dage efter, at din skade er blevet an-
meldt til Arbejdsskadestyrelsen, vil du få et brev 
om, at Arbejdsskadestyrelsen har modtaget an-
meldelsen.

Scan koden og besøg 
danskmetal.dk

ARBEJDSSKADER 
SKAL ANMELDES
Kommer du ud for en arbejdsulykke, 
eller bliver du syg af dit arbejde, skal du:

Du kan selv anmelde 
din arbejdsskade

• Hvis din arbejdsgiver eller læge 
ikke har anmeldt din arbejds-
skade, kan din Metal afdeling 
eller du selv anmelde skaden til 
Arbejdsskadestyrelsen.

• Din skade skal anmeldes se-
nest ét år efter at ulykken skete, 
eller efter at du blev klar over, 
at sygdommen kan skyldes dit 
arbejde.

To slags erstatning
Du kan få erstatning fra:

• Arbejdsskadestyrelsen efter Lov 
om arbejdsskadesikring.

• Din arbejdsgiver efter Erstat-
ningsansvarsloven, når vi kan 
påvise, at andre end du selv har 
ansvar for skaden.

På danskmetal.dk 
kan du:

• Læse hyppige spørgsmål og 
svar om arbejdsskader

• Se pjecen “Arbejdsskade – om 
forløbet af sager om arbejds-
skader og erstatning”

Hent plakaten om skadeanmeldelse her
bit.ly/arbejdsskade-plakat

Spørg 
hellere en gang for meget end en gang 
for lidt!

SikkertNyt • 02.2014
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Få din værkfører eller en erfaren kollega 
til at vise dig, hvordan arbejdet skal udfø-
res, før du går i gang.

Spørg hellere en gang for meget end en 
gang for lidt.

Tjek sikkerhedsinstrukserne på maskinen 
eller på udstyret – er de overholdt?

Brug det rigtige værktøj og hjælpemidler 
til opgaven.

Stop og sluk maskinen, når du skal rette 
fejl og sørg for, at den ikke kan sættes 
igang af andre, mens du arbejder på den.

Det der kan gå galt – går galt!  
Tag ikke chancer med sikkerheden og 
brug din sunde fornuft!

Sådan 
undgår du 
ulykken!

SikkertNyt

Scan QR-koden  
og hent det seneste 
SikkertNyt
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KLUBKASSERERKURSUS

Kursus nr. Uge Periode

1948 14 41 01 41 06.10 - 08.10

REVISORKURSUS

Kursus nr. Uge Periode

1939 14 45 01 45 03.11 - 05.11

RØRPRISLISTEKURSUS

Kursus nr. Uge Periode

1924 14 04 01 4 20.01 - 24.01

1924 14 40 02 40 29.09 - 03.10

SKRIV- OG BLIV LÆST DEL 1

Kursus nr. Uge Periode

2070 14 04 01 4 20.01 - 22.01

2070 14 35 02 35 25.08 - 27.08

SKRIV- OG BLIV LÆST DEL 2 

Kursus nr. Uge Periode

2071 14 13 01 13 26.03 - 28.03

2071 14 44 02 44 29.10 - 31.10

OVERENSKOMSTKURSUS/ 

SU KURSUS  

FOR TDC ANSATTE

Kursus nr. Uge Periode

2061 14 36 01 36 01.09 - 05.09

GRUNDFORLØB FOR A/S- 

OG APS-BESTYRELSER  

– PÅ LO-SKOLEN

Kursus nr. Uge Periode

5030 14 00 01

Hold 1 - 1. del

5031 14 00 01
Hold 1 - 2.del

4

10

20.01 - 24.01

03.03 - 07.03

5030 14 00 02

Hold 2 - 1. del

5031 14 00 02
Hold 2 - 2.del

14

19

31.03 - 04.04

05.05 - 09.05

5030 14 00 03

Hold 3 - 1. del

5031 14 00 03
Hold 3 - 2.del

37

41

08.09 - 12.09

06.10 - 10.10

5030 14 00 04

Hold 4 - 1. del

5031 14 00 04
Hold 4 - 2.del

45

49

03.11 - 07.11

01.12 - 05.12

DIN FAGFORENING,  

DIT ANSVAR

Kursus nr. Uge Periode

2400 14 04 01 4 20.01 - 22.01

2400 14 09 02 9 24.02 - 26.02

2400 14 14 03 14 31.03 - 02.04

2400 14 35 04 35 25.08 - 27.08

2400 14 44 05 44 27.10 - 29.10

2400 14 50 06 50 08.12 - 10.12

EU OG INTERNATIONAL 

FAGBEVÆGELSE

Kursus nr. Uge Periode

2581 14 38 01 38 15.09 - 19.09

FYSISK ARBEJDSMILJØ

Kursus nr. Uge Periode

2871 14 06 01 6 03.02 - 07.02

2871 14 19 02 19 05.05 - 09.05

2871 14 34 03 34 18.08 - 22.08

2871 14 47 04 47 17.11 - 21.11

PSYKISK ARBEJDSMILJØ

Kursus nr. Uge Periode

2872 14 03 01 3 13.01 - 17.01

2872 14 10 02 10 03.03 - 07.03

2872 14 40 03 40 29.09 - 03.10

2872 14 45 04 45 03.11 - 07.11

2872 14 50 05 50 08.12 - 12.12

SAMARBEJDE OG 

PSYKOLOGI

Kursus nr. Uge Periode

2107 14 13 01 13 24.03 - 28.03

2107 14 21 02 21 19.05 - 23.05

2107 14 36 03 36 01.09 - 05.09

2107 14 43 04 43 20.10 - 24.10

2107 14 48 05 48 24.11 - 28.11

KOLLEKTIV ARBEJDSRET

Kursus nr. Uge Periode

2510 14 15 01 15 07.04 - 11.04

2510 14 48 02 48 24.11 - 28.11

Kursusoversigt 2014

GRUNDKURSUS TR - G1

Kursus nr. Uge Periode

1010 14 03 01 3 13.01 - 17. 01

1010 14 06 02 6 03.02 - 07.02

1010 14 13 03 13 24.03 - 28.03

1010 14 15 04 15 07.04 - 11.04 

1010 14 21 05 21 19.05 - 23.05

1010 14 34 06 34 18.08 - 22.08

1010 14 36 07 36 01.09 - 05.09 

1010 14 41 08 41 06.10 - 10.10

1010 14 43 09 43 20.10 - 24.10

GRUNDKURSUS AMR - G1

Kursus nr. Uge Periode

1010 14 04 10 4 20.01 - 24.01

1010 14 14 11 14 31.03 - 04.04

1010 14 34 12 34 18.08 - 22.08

1010 14 38 13 38 15.09 - 19.09

1010 14 45 14 45 03.11. - 07.11 

1010 14 50 15 50 08.12 - 12.12

GRUNDKURSUS 2  

- MIT METAL

Kursus nr. Uge Periode

1020 14 03 01 3 13.01 - 17.01

1020 14 06 02 6 03.02 - 07.02

1020 14 09 03 9 24.02 - 28.02

1020 14 10 04 10 03.03 - 07.03

1020 14 13 05 13 24.03 - 28.03

1020 14 19 06 19 05.05 - 09.05

1020 14 34 07 34 18.08 - 22.08

1020 14 35 08 35 25.08 - 29.08

1020 13 38 09 38 15.09 - 19.09

1020 14 40 10 40 29.09 - 03.10

1020 14 45 11 45 03.11 - 07.11

1020 14 48 12 48 24.11 - 28.11

GRUNDKURSUS 3

Kursus nr. Uge Periode

1030 14 04 01 4 20.01 - 24.01

1030 14 10 02 10 03.03 - 07.03

1030 14 14 03 14 31.03 - 04.04

1030 14 19 04 19 05.05 - 09.05

1030 14 35 05 35 25.08 - 29.08

1030 14 41 06 41 06.10 - 10.10

1030 14 44 07 44 27.10 - 31.10

1030 14 50 08 50 08.12 - 12.12

GRUNDKURSUS 4

Kursus nr. Uge Periode

1040 14 03 01 3 13.01 - 17.01

1040 14 06 02 6 03.02 - 07.02

1040 14 09 03 9 24.02 - 28.02

1040 14 15 04 15 07.04 - 11.04

1040 14 21 05 21 19.05 - 23.05

1040 14 35 06 35 25.08 - 29.08

1040 14 38 07 38 15.09 - 19.09

1040 14 41 08 41 06.10 - 10.10

1040 14 45 09 45 03.11 - 07.11

1040 14 50 10 50 08.12 - 12.12

GRUNDKURSER FOR  

REGION NORD

Kursus nr. Uge Periode

1010 14 60 07 - 

Grundkursus TR, G1 

- Region Nord

7 10.02 - 14.02

1010 14 60 15 - 

Grundkursus AMR, 

G1 - Region Nord

15 07.04 - 11.04

1020 14 60 25 - 

Grundkursus 2, Mit 

Metal - Region Nord
25 16.06 - 20.06

METALS TR - STAT

Kursus nr. Uge Periode

1001 14 21 01 21 19.05 - 23.05

METALS TR - KOMMUNALE

Kursus nr. Uge Periode

1001 14 19 01 19 05.05 - 09.05

1001 14 40 02 40 29.09 - 03.10

GRUNDKURSER FOR  

REGION SYD

Kursus nr. Uge Periode

1010 14 62 07 - 

Grundkursus TR, G1 

- Region Syd

7 10.02 - 14.02

1010 14 62 21 - 

Grundkursus AMR, 

G1 - Region Syd

21 19.05 - 23.05

1020 14 62 25 - 

Grundkursus 2, Mit 

Metal - Region Syd

25 16.06 - 20.06

1010 14 62 41 - 

Grundkursus AMR, 

G1 - Region Syd

41 06.10 - 10.10

1010 14 62 47 - 

Grundkursus TR, G1 

- Region Syd

47 17.11 - 21.11

GRUNDKURSER FOR  

REGION MIDT

Kursus nr. Uge Periode

1010 14 61 09 - 

Grundkursus AMR, 

G1 - Region Midt

9 24.02 - 28.02

1010 14 61 11 - 

Grundkursus TR, G1 

- Region Midt

11 10.03 - 14.03

1020 14 61 25 - 

Grundkursus 2, Mit 

Metal - Region Midt
25 16.06 - 20.06

DEN SKJULTE DAGSORDEN

Kursus nr. Uge Periode

4600 14 13 01 13 24.03 - 28.03

4600 14 47 02 47 17.11 - 21.11

Kursus-katalog  2014
Kurser for tillidsvalgte og  

medlemmer af Dansk Metal

Få tilskud til bedre arbejdsmiljø
I kan få gode råd og tilskud til jeres 
arbejdsmiljøarbejde hos Forebyggel-
sesfonden. De har udviklet en stak 
færdige pakker, som er skrædder-
syet til de enkelte brancher, og som 
viser, hvordan I løser de alvorligste 
arbejdsmiljøproblemer. Med pakken 
får I tilskud til de timer, som I bruger 
på arbejdet. 

Der er i øjeblikket forebyggelses-
pakker indenfor:
• Bygge og anlæg
• Daginstitutioner
• Døgninstitutioner og hjemmepleje
• Elektronik
• Landbrug, skovbrug og 

fiskeri herunder gartnerier
• Metal og maskiner
• Politi, beredskab og fængsler
• Plast, glas og beton
• Rengøring
• Slagterier
• Transportmidler
• Transport af passagerer
• Træ og møbel

Du finder forebyggel-
sespakkerne her
www.forebyggelses 
fonden.dk/forebyg 
gelsespakker.html

Tag Metalskolens grundkursus 
for arbejdsmiljørepræsentanter
Metalskolen udbyder nu et særligt 
fagligt grundkursus for arbejdsmiljø-
repræsentanter. Du kan tage kurset 
både på Metalskolen og lokalt, men 
da uden overnatning. Du skal bare 
have fri fra arbejde, Metal betaler 
kursusudgifter, tabt arbejdsfortjene-
ste og transport.

Kurset henvender sig til nyvalg-
te arbejdsmiljørepræsentanter og 
andre tillidsvalgte med interesse for 
arbejdsmiljø. Du kommer rundt om 
hele arbejdsmiljøområdet og du får 
redskaber, som du kan bruge til at 
forbedre jeres arbejdsmiljø. Desuden 
får du en introduktion til dine mulig-
heder i det fagretlige system.

Læs mere om kurset 
og hvordan du tilmel-
der dig her 
bit.ly/grundkursus

Læs mere om Dansk 
Metals faglige kur-
ser for tillidsvalgte 
medlemmer af Dansk 
Metal her 
bit.ly/kursuskatalog

Få tilskud til jeres  
arbejdsmiljørådgivning
Hvis I har fået rådgivning om at 
forbedre det psykiske arbejdsmiljø, 
forhindre arbejdsulykker eller fysisk 
overbelastning fra en autoriseret 
arbejdsmiljørådgiver kan I få halvde-
len af jeres udgifter refunderet dog 
højst 500.000 kr. Tilbuddet gælder 
virksomheder indenfor bl.a.:
• Elektronik
• Færdiggørelse af byggeri
• Metal og maskiner
• Nærings- og nydelsesmidler
• Opførelse og nedrivning af byggeri
• Plast, glas og beton
• Slagterier
• Tekstil og papir
• Transportmidler/autobranchen
• Træ og møbel

Læs mere om tilskuddet her
bit.ly/arbejdsmiljoe-tilskud

Overvågning med GPS  
– må man det?
• Arbejdsgiveren skal varsle 

de ansatte mindst 6 uger 
inden der installeres GPS.

• Arbejdsgiveren skal informere 
de ansatte skriftligt om formålet 
med overvågningen.

• Overvågningen skal være sagligt 
begrundet i driftmæssige årsager.

• Overvågningen må ikke være 
til nævneværdig ulempe 
for lønmodtagerne.

Det er nogle af de regler der gælder 
når arbejdsgiveren vil installere GPS 
på bilerne, og de fremgår af aftalen 
om kontrolforanstaltninger mellem 
LO og DA. Desuden gælder Person-
datalovens bestemmelser fx om, at 
de oplysninger der indsamles, kun 
må bruges til deres oprindelige for-
mål, og at de ikke må opbevares når 
de har tjent deres formål.

Dansk Metal har 
udgivet en ny folder 
om GPS-overvågning. 
Den finder du her 
bit.ly/gps-overvaag

Arbejdsskade?  
Kontakt straks Dansk Metal!
2300 medlemmer får i øjeblikket 
hjælp af Dansk Metal til at føre deres 
arbejdsskadesag, men flere un-
dersøgelser på skadestuerne viser, 
at det kun er omkring hver anden 
arbejdsskade der bliver anmeldt. Så 
hvis du kender et medlem af Dansk 
Metal, som er kommet til skade på 
arbejde eller fået sig en sygdom pga 
dårligt arbejdsmiljø fx luftvejsproble-
mer eller en høreskade, så få dem 
til at kontakte deres Metal afdeling 
hurtigst muligt, så vi kan føre sagen 
for dem. Det er langt bedre end, at 
de selv forsøger.

Sæt arbejdsskadeplakaten fra 
Dansk Metal op på jeres opslagstav-
le. Du finder den her 
bit.ly/arbejdsskade-plakat

GPS-
OVERVÅGNING
Værd at vide
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JobStarter  Servicekoncept

JobStarter  Omslagsmappe
JobStarter Rollup

JobStarter  Flyer

Produktlinje

Produkter

KOM 
HURTIGT 
VIDERE TIL  
NYT JOB
Er du blevet opsagt? Så book 
en Metal JobStarter-samtale 
og skyd genvej til et nyt job.

BOOK EN  
METAL 
JOBSTARTER- 
SAMTALE NU
   Find din afdeling  
på danskmetal.dk/ 
finddinafdeling  
eller scan koden

METAL  
JOBSTARTER
Servicekoncept for Metal JobStarter 
til Metal-afdelin gerne

JobStarter
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KOM  
HURTIGT  
VIDERE TIL NYT JOB

DANSK METAL
Telefon 3363 2000
metal@danskmetal.dk
danskmetal.dk

   Har du spørgsmål efter din Metal JobStarter-samtale, 
er du altid velkommen til at kontakte din afdeling.

HAR DU 
SPØRGSMÅL?
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JobStarter

DANSKMETAL.DK/JOBSTARTER

KOM  
HURTIGT  
VIDERE TIL NYT JOB

DANSK METAL
Telefon 3363 2000
metal@danskmetal.dk
danskmetal.dk

   Har du spørgsmål efter din Metal JobStarter-samtale, er du altid velkommen til at kontakte din afdeling.

HAR DU 
SPØRGSMÅL?
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JobStarter

DANSKMETAL.DK/JOBSTARTERKOM  
HURTIGT  
VIDERE TIL 
NYT JOB

DANSK METAL

Telefon 3363 2000

metal@danskmetal.dk

danskmetal.dk

   Har du spørgsmål efter din 

Metal JobStarter-samtale, 

er du altid velkommen til at 

kontakte din afdeling.

HAR DU 
SPØRGSMÅL?
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JobStarter
DANSKMETAL.DK/JOBSTARTER

KOM 
HURTIGT 
VIDERE TIL  
NYT JOB
Er du blevet opsagt? Så book 
en Metal JobStarter-samtale 
og skyd genvej til et nyt job.

JobStarter

Så book en Metal JobStarter-samtale i din  
Metal-afdeling. Dansk Metal kan nemlig vejlede dig  
til at komme hurtigst  muligt videre til et nyt job.

Vi vejleder bl.a. om: 
   Jobsøgning med Metal JobService
   Målrettet jobsøgning
   Målrettet jobformidling
   Dine behov og muligheder for  uddannelse

ER DU BLEVET 
OPSAGT? 

ER DU  DÆKKET  
AF EN PRIVAT 
OVERENSKOMST?  
 
Så kan du have ret til 
to  timer med løn til 
din Metal JobStarter- 
samtale.

Du kan også have ret 
til at uddanne dig i 
 opsigelsesperioden.

BOOK EN  
METAL 
JOBSTARTER- 
SAMTALE NU.
   Book en Metal 
JobStarter-samtale  
i din afdeling.

   Find telefonnummer ,  
mail og adresse på 
din afdeling på  
danskmetal.dk/
finddinafdeling  
eller scan koden 
med en smart-
phone.

DANSK METAL
Telefon 3363 2000
metal@danskmetal.dk
danskmetal.dk
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LÆS MERE PÅ:
DANSKMETAL.DK/JOBSTARTER
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Foto

Fotostil

FOTOSTIL

Vores fotos tager udgangspunkt i 

medlemmernes faglige stolthed og 

dagligdag på arbejdspladsen.

De er naturlige og skildrer virke

ligheden, som den er i stort og 

småt. De går tæt på medlemmerne, 

deres håndværk, værktøj, produkter, 

 sociale samvær og arbejdsglæde. 

Billederne er af høj kvalitet med et 

stærkt æstetisk udtryk. 
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FOTOSTIL

Arbejdssituationer

Foto

Fotostil
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Foto

Fotostil

FOTOSTIL

Baggrundsbilleder
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Foto

Fotostil

FOTOSTIL

Detaljebilleder
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DANSK METAL
Telefon 3363 2000

metal@danskmetal.dk
danskmetal.dk


