
Udtalelse fra Dansk El-Forbunds Hovedbestyrelse i anledning af valgene til 
Folketinget og Europa-Parlamentet 
 
Danmark har brug for en ny regering – med en ny politik.  
 
Gennem snart fire år har den borgerlige regering arbejdet på at finde penge til lettelser af 
skatter, især topskatten og arveskatten.  
 
Prisen er konstante og unødvendige besparelser på arbejdsmiljø, indsatsen mod social 
dumping og uddannelser, blandt andet erhvervsuddannelserne.  
 
Det har trukket Danmark i en helt forkert retning.  
 
Vi anerkender, at den borgerlige regering har søgt dialog med fagbevægelsen gennem 
trepartsforhandlinger. Vi har selv taget del i dem. Trepartsforhandlingerne har på mange 
måder været perspektivrige, men vi kunne godt have ønsket endnu bedre resultater.  
 
Desværre forsvinder mange af de gode intentioner som dug for solen, når den borgerlige 
regering efterfølgende satser alt på nedskæringer, der skal give råderum til skattelettelser.  
 
Systemet med dagpenge til arbejdsløse medlemmer i a-kasserne er også blevet ramt 
unødvendige besparelser, som ikke fører til, at flere kommer i arbejde, men alene giver 
arbejdsløse endnu dårlige økonomiske vilkår.  
 
Vi opfordrer Folketinget til at føre en markant anden politik på disse områder efter valget.  
 
Vi skal sikre et mere retfærdigt pensionssystem 
Efter beskæringerne i efterlønnen opfordrer vi til, at der findes en politisk løsning, som 
giver nedslidte en værdig og økonomisk holdbar mulighed for at trække sig fra 
arbejdsmarkedet inden folkepensionsalderen.  
 
Danske lønmodtagere fortjener et mere retfærdigt pensionssystem end det, der findes i 
dag, fordi samfundskontrakten, der blev indgået med Velfærdsforliget 2006, blev revet 
over, da man de facto fjernede efterlønnen. Samtidig har den nuværende regering, med 
Venstre i spidsen, foreslået, at pensionsalderen skal hæves hurtigere, end det var forudsat 
i 2006.  
 
Der er nu kommet flere udspil: På den ene side aftalen mellem den borgerlige regering 
med De Radikale og Dansk Folkeparti og på den anden side blandt andet 
Socialdemokratiets udspil. 
 
Vi må konstatere, at udspillet fra de borgerlige partier kun sikrer en løsning for, at de mest 
nedslidte kan søge om den såkaldte seniorpension på bedre vilkår end før. Til gengæld 
løser det ikke de store udfordringer for de slidte, der har brug for at trække sig nogle år før 
folkepensionsalderen, som den er fastsat efter Velfærdsforliget fra 2006. Dette problem er 
allerede alvorligt, og det vil stige i de kommende år, efterhånden som pensionsalderen 
stiger. En løsning kan ikke vente til 2040. 
 



Vi anerkender, at der er brug for mange faglærte på det danske arbejdsmarked i de 
kommende år, og ved overenskomsterne i 2017 indførte vi muligheden for 32 seniordage 
årligt med muligheden for at benytte frit-valgskontoen til at dække tabet de pågældende 
dage.  
 
Derfor haster det med at finde en løsning for en værdig tilbagetrækning for nedslidte.  
Vi indgår gerne i en dialog om dette og ser frem til, at regeringen efter folketingsvalget 
indkalder til trepartsforhandlinger om dette vigtige spørgsmål for lønmodtagerne i 
Danmark. Målet må være et mere retfærdigt pensionssystem.  
 
En klima- og energipolitik der peger fremad  
Dansk El-Forbund ønsker en energipolitik, der prioriterer fremtidens udfordringer og 
muligheder.  
 
El er fremtidens energiform, fordi den er mest CO2-neutral og mest effektiv.  
 
Den el, der ikke bliver brugt, er den mest grønne. Anvendelsen af nye mere energirigtige 
produkter i både industrien og til almindeligt forbrug samt energioptimering og 
energirenovering af den eksisterende boligmasse er derfor en vigtig del af vejen frem.  
 
Folketingets partier vedtog et energiforlig i sommeren 2018. Energiforliget er på nogle 
punkter et fremskridt, men desværre indeholder det ikke den massive satsning på 
energioptimering og energirenovering, som vi ved, der er brug for og mulighed for.  
 
Samtidig er der brug for en forstærket indsats i stat, kommuner og regioner.  
 
Den teknologiske udvikling giver stadig flere muligheder for at effektivisere brugen af el og 
opnå besparelser. Dansk El-Forbund opfordrer derfor til, at energioptimeringen og 
energirenoveringen styrkes gennem klimapolitikken i den kommende år. 
 
Stop besparelserne på uddannelser og arbejdsmiljø – investér i fremtiden 
De seneste år er der skåret betydeligt på såvel uddannelserne, herunder 
erhvervsuddannelserne, som arbejdsmiljøet. Det har fjernet penge fra nogle af de vigtigste 
offentlige opgaver for blandt andet elektrikerne og andre inden for den el-tekniske 
branche. 
 
Dansk El-Forbund opfordrer til, at et nyt folketing stopper besparelserne og i stedet 
investerer i fremtiden for både uddannelse og arbejdsmiljø. 
 
Umiddelbart før udskrivelsen af valget har flertal i Folketinget søgt at rette op på nogle af 
skaderne ved de omfattende besparelser, men der er brug for mere end det. Desværre ser 
det ud om som, at forsøgene på delvis genoprettelse er et forsøg på at sminke 
konsekvenserne af nedskæringspolitikken, mens vi forbereder os på at gå til 
stemmeurnerne. Vi ser frem til, at Folketinget vil gøre det bedre end det efter valget.  
 
Husk EU-valget 26. maj – og et mere fair arbejdsmarked i Europa 
Dansk El-Forbund ønsker, at Folketinget og Europa-Parlamentet lægger et øget pres på 
EU for at sikre et fair og ansvarligt arbejdsmarked.  



 
Der er brug for mere kontrol i Danmark og bedre regler i EU. 
 
Sammen med andre fagforbund i Bygge- og Anlægskartellet (BAT) foreslår vi, at det indre 
markeds fri bevægelighed også bliver til fair bevægelighed. Det kan ske med et EU-ID-kort 
for lønmodtagere, en garanti for løn- og arbejdsvilkårene i en ny grundlæggende 
arbejdsmarkedsprotokol for hele EU, kontrol med vikarbureauer og falske selvstændige 
samt minimumsrettigheder i Udstationeringsdirektivet.  
 
Med frihed må der også følge ansvar, det er kun fair! 


