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Indledning 

Igen er der gået et år og det er derfor tid at aflægge beretning. Jeg vil også i år kigge tilbage på det 

forgange års aktiviteter og hændelser, men også prøve at skue fremad mod det kommende år. 

Det har igen været et spændende og meget aktivt år for foreningen, medarbejderne og bestyrelsen. 

På de indre linjer har fraflytningen fra Helgavej naturligvis fyldt rigtigt meget – det var en meget stor 

mundfuld og tog en del kræfter ud af organisationen frem til fraflytningen ved udgangen af oktober. 

Dansk El-Forbund havde haft til huse på Helgavej 22 helt tilbage fra 1983 og det bar oprydningen 

præg af. Uden at skulle genere hverken tidligere eller nuværende kolleger, så måtte vi erfare, at 

mange rum og mange m2 giver megen mulighed for at gemme eller stille og lægge ting fra sig. Så 

det var en massiv oprydning vi gennemførte. Alt blev vurderet og sorteret inden det meste blev 

kasseret.  

Ved at frikøbe bestyrelseskolleger samt med stor hjælp fra de aktive kolleger fra Seniorklubben 

lykkedes det os at få tømt den store villa for papir og div. effekter og torsdag den 27. oktober 2016 

kunne vi rykke til vore nyindrettede, midlertidige lokaler på Lumbyvej 11B. 

Meget forløsende oven på måneders oprydning og nedpakning… Lad mig derfor allerede nu – og 

endnu engang – takke alle der ’bar og hjalp’, hvad enten det var kolleger, bestyrelsesmedlemmer 

eller frivillige fra Seniorklubben. 

Den nye adresse gav desværre ikke mulighed for at Seniorklubben kunne flytte med – heldigvis fandt 

klubbens ledelse hurtigt en mulig løsning ved at anvende Faglige Seniorers lokaler i Seniorhuset i 

Toldbodgade. Her mødes klubbens medlemmer forsat hver anden tirsdag og der er i huset mulighed 

for – sammen med andre seniorer – at benytte en række af husets aktiviteter, herunder billard.  

Seniorerne har ikke rost os for salget af Helgavej, de var naturligvis glade for deres hule i kælderen, 

ligesom vi altid har været glade for deres selskab og praktiske hjælp i det store hus. Jeg håber at vi 

fortsat kan bevare sammenhængen i mellem Seniorklubbens aktiviteter og det der i øvrigt sker i 

fagforeningen. 

Vi er som medarbejdere rigtig glade for at være på Lumbyvej 11, som arbejdsplads er lokalerne og 

faciliteterne mere tidssvarende og vi savner ikke alle trapperne… Omvendt mangler vi egne 

mødelokaler til brug for de lidt større møder og klubmøder og løsningen har da også fra start været 

midlertidig.   

Efter nu at være faldet godt på plads, ja så er vi så begyndt at arbejde os frem mod den næste 

flytning – men det vender jeg tilbage med senere i beretningen, så kan I glæde jer til den del… 

 

For året har naturligvis handlet om meget andet en fysisk flytning af et fagforeningskontor. 

Både lokalt og på landsplan har Dansk El-Forbund kraftigt involveret os i udviklingsprojekter, 

herunder bl.a. den fortsatte indsats omkring organisering og medlemsfastholdelse. 
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Overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked har især i 2017 fyldt rigtigt meget – både 

før, under og efter forhandlingerne og afstemningen af overenskomstresultatet. 

Organisering og medlemsfastholde 

 

Hvis jeg skal begynde med vore bestræbelser i forbindelse med kongressens flotte mål omkring 

organisering og medlemsfastholdelse, så kan jeg allerede nu afsløre, at her kommer vi ikke i mål. 

Dansk El-Forbunds kongres i 2014 var voldsomt ambitiøs omkring de mål der skulle nås i 

kongresperioden: 

Kongressen besluttede at der ved kongresperiodens udløb var:  
- Klubber i dobbelt så mange firmaer som i dag.  

- Der er valgt 200 flere tillidsrepræsentanter  

- Medlemstallet i Dansk El-Forbund er 10 % højere ved kongresperiodens slutning.  
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Kigger vi på resultatet, så kan vi i bedste fald konstatere, at vi har fået ’sat en prop i hullet’, hvilket 

vil sige, at der ikke længere udmeldes flere end vi indmelder. Det er naturligvis rigtigt positivt, men 

med kongres om mindre end 1½ år er det ikke realistisk at nå kongressens mål. Vi har fået etableret 

flere klubber og vi har fået valgt flere tillidsrepræsentanter. Men ikke i de størrelsesordner 

kongressen besluttede…  

I hovedbestyrelsen er der bred enighed om, at selv om vores mundheld altid er, at ”kongressen 

aldrig tager fejl”, så var beslutningen på dette punkt altså lige vel optimistisk.  

Det bliver naturligvis spændende, hvordan kongressen i 2018 vil behandle dette emne. Der blev jo 

ikke kun taget beslutninger om mål – der blev rent faktisk afsat op mod 10 millioner kr. til formålet. 

Penge som bl.a. skulle aflønne en projektansvarlig – som ledelsen ansatte og senere afskedigede 

igen, da han ikke formåede at drive processen tilfredsstillende. Først her i foråret er der ansat en ny 

projektleder. 

Der blev også afsat store beløb til afdelingerne – øremærkede penge, som vi kunne få udbetalt i takt 

md at vi anvendte dem. Til vores afdeling er der afsat ca. 90.000 om året. Desværre er reglerne for 

anvendelse så restriktive, at vi endnu stort set ikke har kunnet anvende dem…  

Bl.a. må vi kun måtte købe ekstern arbejdskraft til arbejdet med at besøge virksomheder og 

byggepladser, dvs. frikøbe eks. tillidsrepræsentanter til at besøge andre virksomheder for at 

organisere og medlemsfastholde. Men det er bare ikke lige så nemt som det lyder og heller ikke 

interessant for ret mange af vore TR’er, da de selv har rigeligt i at være tilstede i egne virksomheder 

for at løse opgaver der… 

I vores afdeling ser vi hellere, at vi kunne anvende midlerne som en del af en ny-ansættelse af en 

kollega, som måske primært skulle være fagsekretær i afdelingen. Og at vi så i stedet kunne udsende 

Bo, Sonny eller jeg til opgaver med at organisere og medlemsfastholde.  

Det arbejder vi jo i forvejen med som led i vore øvrige medlemsrettede opgaver og ville derved 

kunne øge denne indsats.  

Eks. ved vi jo, at en kommende kæmpe-byggeplads som ’Nyt OUH’ vil kræve megen tilstedeværelse 

af alle byggefagenes fagforeninger. Den opgave skal vi bidrage med, men hvem og hvordan vi gør 

det har vi endnu til gode at løse. 

I Hovedbestyrelsen er der nu endelig opbakning til at løse op for restriktionerne, så længe at der 

blot sker en øget og dokumenteret indsats. Og det er naturligvis det jeg taler om – de kongresafsatte 

midler skal bruges til formålet og kun til dette… 

En medarbejder mere i afdelingen har længe været et ønske, bl.a. for at kunne løfte denne vigtige 

opgave. 
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Kigger vi på medlemsudviklingen er der mange parametre der gør sig gældende. Flugt fra de 

etablerede fagforeninger til billige fagforretninger er en udfordring, noget andet er den 

demografiske udvikling som fylder meget i disse år, hvor store årgange forlader arbejdsmarkedet og 

dermed også fagforeningerne og a-kasserne. 

 

 

 

Ser vi på forskydningerne til og fra øvrige faglige organisationer OG fagforretningerne ser billedet 

således ud: 

 

 

Tilgang fra øvrige LO fagforeninger, men tab til gule fagforretninger. Også et vist tab til hhv. FTF og 

AC, hvilket primært handler om videreuddannelse og naturligt karriereforløb. 
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Vores medlemsfastholdelses-aktiviteter er en buket af aktiviteter, som ikke alle er nye, men dog 

også tiltrækker medlemmer, som vi ikke normalt ser i afdelingen. 

Vores ungdomsarbejde, der lykkedes med nye aktiviteter som eks. Go Cart Grandprix juni sidste år, 

eller afholder indflytterfest med dyst i computerspillet Forza… Udvalget består af 3-4 unge, der også 

deltager i aktiviteterne omkring forbundets ungdomsarbejde.  
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I september gennemførte vi en medlemsdag ved Egeskov Slot. Aktiviteten var meget velbesøgt og 

vejret var helt fantastisk. Aktiviteten var skabt af et udvalg i bestyrelsen og vi håber at kunne tilbyde 

lignende medlemsdage igen. Aktiviteten skal afløse den traditionsrige juletræsfest, der desværre til 

sidst havde så få deltagere at det set med økonomiske briller var urimeligt at fortsætte. 

 

Medlemsaktiviteten på Egeskov kostede ca. 60.000, hvilket var lidt mere end juletræsfesten, men 

til gengæld blev benyttet af langt flere medlemmer. 

Hvert år i november fejrer vi årets mange jubilarer ved en såkaldt jubilarreception. Vi fejrer alle der 

har været medlemmer i hhv. 25, 40, 50, 60, 70 og 75 år og antallet af disse varierer naturligvis noget.  

Vi er stolte af at have så mange trofaste og loyale medlemmer og vi har ikke planer om at ændre på 

dette koncept. 

På vore 2 fynske erhvervsskoler møder vi altid op, når et nyt kuld lærlinge har afsluttet deres 

svendeprøve. Sammen med den fynske installatørforening hylder vi lærlingene, holder lidt taler og 

giver en gave. Den nye elektrikeruddannelse vil udfordre konceptet lidt, idet vi må forvente flere, 

men mindre svendeprøvehold. Det må vi løse – det er vigtigt at vi hejser fanen ved netop den 

lejlighed og det skal vi derfor fortsat prioritere højt. 

Gennem året afholder vi en række faglige Temamøder. Disse møder minder mere og mere om 

egentlige kurser, men interessen er usvækket og netop et eksempel på at vi møder en række meget 

fag-faglige medlemmer, der går op i deres fag og gerning. Rent praktisk er det firmaet IGE+XAO der 

står for mødets indhold, som afdeling sørger vi for rammerne, tilmelding og bespisning. I efteråret 

kommer der yderligere 2 Temamøder om el-dokumentation, et Brokkemøde med branchens 

leverandører, samt muligvis endnu et Temamøde om den ny el-lov og bekendtgørelse om 

standarder. 
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Afdelingens arbejdsmiljø- og sikkerhedsudvalg har udover det almindelige udvalgsarbejde på 

området i år haft til opgave at lave 2 ’Synlighedsdage’. Det betyder at udvalget skal ud af 

mødelokalet -ud og besøge virksomheder, stå ved eks. en af branchens grossister eller på anden 

måde komme i kontakt med vore elektrikere for at sætte fokus på arbejdsmiljøet eller sikkerheden 

i branchen. Bo løber forrest i dette arbejde og sammen med Henrik Uglebjerg afviklede de en 

synlighedsdag i efteråret ved Lemvigh-Muller. Her lokkede de med rundstykker og kaffe og kom 

således i kontakt med en række medlemmer og fik mulighed for at slå et slag for både arbejdsmiljøet 

og fagforeningen. Næste synlighedsdag er 8. juni 2017. 

 

Virksomhedsbesøg skal jeg ikke sige noget om, det gør formanden for Kultur- og Aktivitetsudvalget, 

Poul Erik jo selv, men også disse medlemsaktiviteter er et aktiv for foreningen. 

 

 

I stedet kunne jeg jo nævne vores seneste aktivitet i afdelingen – 1. maj. Det er jo om noget en 

aktivitet der er megen tradition omkring. Jeg har jo selv for mange, mange år siden været med at til 

at starte aktiviteten på Helgavej. Og jeg husker jo selv de mange gode snakke, de mange lækre 

grillstegte pølser, de mange nydelige kvindelige talere (det var jo også en tradition) – alt i slt de 

mange hyggelige 1. maj møder vi har holdt i haven og hvor I fleste som er her i dag har deltaget i. 

Nu bor fagforeningen jo ikke på Helgavej mere, men er lejere i et kompleks, hvor der bor mange 

andre fagforeninger. Det var derfor oplagt, at vi i år deltog i festlighederne her i Mødefabrikkens 

store mødesal. Her var der morgenbrød, små skarpe, musik, talere, sange, øl og sodavand samt 

kogte pølser i lange baner.  

Flot var der pyntet op og rigtig mange mødte op. Der var medlemmer og familier fra fagforeningerne 

HK, Malerne, 3F Bygningsarbejderne, NNF, Socialrådgiverne og så selvfølgelig os fra Dansk El-

Forbund. Personligt syntes jeg, at det var et flot arrangement – kun en grillet pølse måtte jeg kigge 

forgæves efter. Efterfølgende gik vi med fanerne ind mod byen og over Byens Bro – i strid blæst, så 

fanerne blev godt støvet af… Tak til Poul Erik for igen i år at lægge kræfter til som fanebærer! 
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Jeg er bekendt med, at ikke alle syntes fælles-arrangementet var lige godt, men rent faktisk var der 

rigtig mange af vores medlemmer der mødte frem og det er jeg naturligvis glad for. Hvor vi næste 

år fejrer 1. maj om formiddagen, det må tiden vise, men det er bestyrelsens opfattelse at vi skal 

finde en form der mere ligner ’haven på Helgavej’ at fejre 1. maj under… Så vores pølsemænd John 

og Flemming må trække i forklæderne igen og tænde op i grillkullet…  
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Uddannelse 

Vi har mange traditioner – en anden er, at vi altid taler meget om uddannelse. Det gør vi stadigvæk… 

Vi har jo søsat en ny elektrikeruddannelse og de første lærlinge har nu efterhånden gennemført 

både det nye grundforløb og det lange Hovedforløb 1. De næste skoleforløb en lærling skal igennem 

er Modul fagene.  

Det er jo det helt nye – og derfor også den del af uddannelsen vi er mest spændt på. Ikke mindst 

fordi lærlingene og deres virksomheder jo sammen skal vælge de Modulfag, som lærling og 

virksomhed finder mest relevante. Og skolerne, der jo skal udbyde de 28 valgfrie moduler af hver 4 

ugers varighed. 

Det er selvsagt en udfordring for skolerne, desværre har alle dog ikke fra starten taget opgaven lige 

seriøst. Blandt andet har man på Syddansk Erhvervsskole i Odense fra starten meldt ud, at man vil 

tilbyde alle modulerne, hvilket har fået lærlinge og deres virksomheder til at tilmelde sig modulerne 

i forvisning om, at de så kunne få modul fagene i Odense. 

Men det er naturligvis ikke seriøst at alle skoler kan tilbyde alt. Det vil jo betyde flere moduler med 

få lærlinge, hvilket vil være en økonomisk katastrofe for skolerne, samt sænke kvaliteten mærkbart 

for de lærlinge som skal modtage undervisningen. 

Vi har derfor i samarbejde med Tekniq’s repræsentanter i det lokale uddannelsesudvalg måtte 

acceptere et noget mindre udbud af moduler i Odense – til gengæld garanterer skolerne så 

kvalificerede undervisere til skolens udbud, samt samarbejdsaftaler med andre skolerne om de 

resterende moduler. 

Det reducerede udbud betyder så, at nogen af lærlingene enten må rejse til en anden skole de 4 

uger for at få ønske-modulet – eller vælge om. Vi har allerede modtaget de første negative 

henvendelser om dette, men vi ser det som eneste løsning. Ved de forrige overenskomster sikrede 

vi lærlingene dækning af udgifter til evt. skoleophold med skolehjem og der er derfor taget højde 

for denne situation. Men naturligvis kan der være lærlinge der ikke kan være hjemmefra i flere uger, 

eks. lærlinge der er forældre til mindre børn. 

Kigger vi på lærlingeindtaget, så er det stadig præget af pæn og stigende interesse, men fortsat stor 

mangel på lærepladser.  
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Vi har fortsat et højt indtag af lærlinge og ligger igen i år højere end året før på samme tid. Det er 

naturligvis rigtig positivt, når samfundet nu skriger på, at de unge bør rette deres blik på 

erhvervsuddannelserne.  

Her ligger el-branchen lunt og godt ift. de unges interesser – men stille det nødvendige antal 

lærepladser til rådighed kan branchen altså ikke… 

Vi har fortsat alt for mange, der ikke kan få hverken hele, halve eller kvarte uddannelsesaftaler. 

Antallet af uddannelsesaftaler er stigende – det samme er andelen fortsat af de ’korte aftaler’… 
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Dette medfører, at mange af vore lærlinge bliver tilbudt skolepraktik i skolerne Skolepraktik-centre. 

Det er ikke min eller uddannelsesudvalgets opfattelse, at denne ordning indholdsmæssigt er på 

højde med den traditionelle elektrikeruddannelse.  

Vi har samtidigt kunne konstatere at en række virksomheder anvender de mange skoleordninger 

som tag-selv-borde hvor lærlinge kan lånes i kortere eller længere perioder, når virksomheden har 

behov for det – eksempelvis når virksomhedens egen lærling er på skole, syg eller har ferie. 

Heldigvis har vi været enige med vore arbejdsgivere i uddannelsesudvalget om at stoppe denne 

trafik og i enighed beskåret skolernes mulighed kraftigt for at medvirke til denne vikar-virksomhed 

af gratis arbejdskraft, også kaldet ’Virksomheds Forlagt Undervisning’. 

Men alvorligt ser det ud, når så mange må tage til takke med Skolepraktik – og vi samtidigt også ved, 

at mange især ældre lærlinge takker NEJ TAK til skolepraktik gr. den lave uddannelsesydelse under 

uddannelsen – en ydelse der er mindre eller på niveau med statens uddannelsesstøtte.  
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Faglig sagsbehandling 

Jeg har ikke i år inddraget egentlige faglige sager i beretningen. De sager som kommer ind i afdeligen 

stritter i alle retninger, hvorfor der ikke kan peges entydigt på en bestem type af sager. 

På planchen bag vises en opgørelse som blev lavet i forbindelse med efterårets orienteringsmøde. 

Den viser de typer af sager, som primært Bo, Sonny og Benny behandler på afdelingskontoret. 

 

          
Fordeling af igangværende faglige sager 2016 2015 2014 2013 2012 

          

Brud/tvist på overenskomster 
  

27 59 34 21 31 

Lærlingesager 
   

7 3 4 3 1 

Erhvervsbetinget lidelser 
  

17 23 3 3 3 

A-skade sager 
   

28 18 25 21 19 

Sociale sager 
   

10 14 11 6 2 

Konkurs 
    

4 1 5 4 1 

Lønforhandlinger 
   

11 7 19 2 1 

Diverse 
    

6 2 2 2 2 

          
Samlet antal sager       110 127 103 62 60 
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Opgørelsen er fra november til november og viser bl.a. udviklingen i antallet af arbejdsskade- og 

socialsager, hvilket var årsagen til at vi måtte have assistance fra en socialrådgiver.  

Samt udviklingen i antallet af lærlingesager, der desværre ikke er faldende, men derimod stigende… 

Opgørelsen er meget kvantitativ – den viser eks. ikke, at sagernes kompleksitet er voksende, ligesom 

kravene til dokumentation og beviser er det.  

Det stiller store krav til kollegernes faglighed, da alt således ikke kan klares med fornuftig dialog eller 

hurtige forlig. 

 

 

Overenskomstforhandlingerne 2017 

 

I år havde vi som bekendt overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked. Der var i alle 

organisationer afholdt møder og arrangementer for kollegerne på arbejdspladserne, således at der 

kunne indsamles overenskomstkrav, nye ideer og ønsker til en overenskomst á la 2017.  

I bygge- og håndværksfagene var der ret entydige krav om, at regulering af arbejdsmarkedet imod 

social dumping – i form af ’kædeansvar’ – stod højt, ja måske endda højest på ønskesedlen til vore 

forhandlere.  

I der for de flestes vedkommende har været med i mange år kender jo godt gamet – Industrien 

forhandler først og lægger en tydelig linje og spor for, hvordan de øvrige overenskomster kan 

forhandles og landes, hvis de skal godkendes hos Dansk Arbejdsgiverforening. 

Og da vi tydeligt kunne fornemme, at både Dansk Industri og CO-Industri med Metals formand Claus 

Jensen i spidsen ikke havde noget der mindede om kædeansvar på deres blok, ja så så det bare rigtig 

svært ud for os… 

Det blev det også… 

Industrien forhandlede en overenskomst hjem – med rigtig mange gode aftaler som vi godt kunne 

lide – en aftale vi ikke var så vilde med – og så manglede der altså noget på social dumping… 
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Vi vidste at det ville blive meget svært at få rettet meget op på dette i vores egen forhandling om 

Elektrikeroverenskomsten – og samtidig havde vi også andre høje prioriteter, bl.a. en 

Funktionæroverenskomst. 

Vores forhandlere landede en overenskomst – igen med rigtig mange gode aftaler, en enkelt som vi 

var mindre glad for, men til gengæld forbedringer på områderne omkring udenlandsk arbejdskraft 

og vikarer. Ikke et kædeansvar, men dog resultater i den retning… 

Og så fik vi den Funktionæroverenskomst, som organisationen vurderer er meget vigtig, idet den 

skal være med til at fastholde mange af de medlemmer, som i dag qua vores uddannelser opnår 

rigtige funktionæransættelser og derfor hidtil har været nødt til at lade sig flytte til eks. Teknisk 

Landsforbund eller andre funktionærorganisationer. 

På plancherne her kan I se hvad pakkerne i øvrigt indeholdt… 
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Forligsmanden afsluttede de sidste overenskomster sammen med hovedorganisationerne og vi 

skulle nu til at afstemme overenskomstresultaterne. 

Og så kom balladen for alvor! 

Emnet og parolen var igen og igen – vi havde forhandlet en 42 timers arbejdsuge, årtiers kamp for 

nedsat arbejdstid var hældt ud med badevandet og fagbevægelsens top havde mistet 

jordforbindelsen… 

Ikke mindst på de sociale medier, primært Facebook, rasede debatten. 

O ve og skræk hvis man formastede sig til at forsvare hele eller dele af overenskomstresultatet. Også 

dele af den politiske venstrefløj – altså Enhedslisten – blandede sig kraftigt og præderede for et NEJ. 

Det fik partiet dog ikke ros for af fagbevægelsen….  

I Dansk El-Forbund havde vi inden OK-forhandlingen besluttet at sætte alle sejl til for at få en højt 

afstemningsdeltagelse. 

Ved de forrige overenskomstforhandlinger havde kun godt 30% af vore medlemmer gidet stemme 

– det så ikke godt ud når vi resten af året hejser fanen højt for ’Den danske Model’ og 

nødvendigheden af overenskomster… 

Så vi satte barren højt – vi ville over 40% - dog helst 50% 

Så vi forberedte os med OK-ambassadører, der kunne besøge klubber, bygge- og arbejdspladser, vi 

fik i samarbejde med andre organisationer udviklet Phoner-løsninger så vi kunne sidde og ringe til 

de medlemmer, vi vidste endnu ikke havde stemt. 

Og det gik rigtig godt. Rigtig godt! 
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Faktisk så godt, at vi på et tidspunkt tænkte, at det her ender sgu’ i storkonflikt. For 

stemmeprocenten steg og steg – også mere end vi måske syntes vores indsats berettigede til. 

 

 

 

 

Ikke kun i Dansk El-Forbund blev stemmeprocenten høj, også øvrige forbund havde pænt høje 

stemmeprocenter. 

Alle LO-forbundene arbejdede jo for en høj stemmeprocent – men var det NEJ-kampagnen der fik 

folk til at stemme – og stemte de NEJ? 

Spændingen var stor da vi endelig fik udløst resultatet og kunne konstatere et samlet JA til 

afstemningsresultatet – herved var en storkonflikt undgået. 
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Dog gav det rigtig megen utilfredshed blandt især NEJ-sigerne og i NEJ-kampagnen, idet blandt 

andet HK massivt stemte overenskomsten hjem og derfor grundet deres medlemsstørrelse var 

kraftig medvirkende til det samlede JA. 

Der var – og er stadigvæk – kraftige røster der ønsker det nuværende afstemningssystem med 

sammenkædningsregler afskaffet og erstattet af anden procedure. Det tror jeg nu ikke bliver en 

realitet, men diskussionen kører derudaf og især i 3F. En overgang truede fraktioner med at udmelde 

sig, den trussel tror jeg dog er forstummet – det er nok også nemmere at ændre beslutninger 

indefra. 

Alt denne virak får naturligvis de faglige organisationer til at kigge indad – foretage en vis 

selvransagelse, for vi kan naturligvis ikke leve med at 40% af de medlemmer, som har stemt, stemte 

NEJ til overenskomstresultaterne, som vi i øvrigt anbefalede. Så de diskussioner har vi nu, både 

internt og med vores tillidsrepræsentanter… 

 

Den største energi vil nu blive lagt i at få resultater ud af overenskomsterne. Her tænker jeg ikke 

mindst på de muligheder, der er skabt i både Industri- og i Elektrikeroverenskomsten for at få 

ufaglærte til at blive uddannet til faglærte.  

I Industriforliget er elektrikeruddannelsen direkte nævnt som en af de 7 uddannelser Industriens 

Kompetencefond, IKUF, vil yde støtte til. Det ligger jo lige til højrebenet ift. den indsats vi i forvejen 

arbejder på med at få flere elektrikere uddannet og til at arbejde i industrien. Her kæmper vi jo lidt 

med vores venner i Metal som sidder tungt på industriområdet med deres Automatikfagtekniker.  

Det er vores opfattelse at den nye elektrikeruddannelse med alle dens specialiserede moduler 

passer perfekt til industrien og dermed også hamrer en pæl imod den opfattelse, at industrien ikke 

kan uddanne elektrikere… 

Og hvis vi mener noget med, at de nye og vækstende arbejdsområder inden for automation – 

herunder robotter og droner – også skal være elektrikerens arbejdsområde, så skal vi på vognen nu. 
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En af vores største udfordringer med at finde lære- og uddannelsespladser nok til vore lærlinge er 

jo netop, at bl.a. industrien ikke løfter deres uddannelsesansvar. De ansætter elektrikere, men 

bidrager kun alt for ringe til at uddanne dem. 

Her vil Dansk El-Forbund det kommende halvår – med start på Hovedbestyrelsesmødet i går – skulle 

lægge mange kræfter, da der vil være kamp om millionerne fra andre organisationer også. Bl.a. 

andet er det vores mål at uddanne ikke mindre end 100 uddannelsestalsmænd blandt vore 

medlemmer i industrien. Men det vil I komme til at høre mere om senere på året… 

 

Lokale lønforhandlinger 

I forlængelse af de afsluttede overenskomstforhandlinger er lokale lønforhandlinger lige nu i fuld 

gang. Endnu har vi ikke et overblik over hvor resultaterne ender – enkelte tillidsrepræsentanter har 

afsluttet, andre forhandler fortsat. En del arbejdsgivere har fået den tvangstanke, at fordi 

overenskomsten blev 3-årig, så bør lønaftalerne også være. Det må vi advare i mod!  

Medmindre det er den helt store pengepung arbejdsgiverne vifter med – og dem har vi endnu ikke 

mødt – så er tiden ikke til flerårige lønaftaler. Den vækst i beskæftigelsen, som vi forventer forude, 

vil stille elektrikerne gunstigt og kollegerne vil skifte job efter bedre lønaftaler.  

Men naturligvis – I kender jeres virksomheder bedst og det er jer der afslutter. Men en anbefaling 

herfra må være at kunne benytte sin ret til lønforhandling hvert år og derved tilpasse indtjeningen 

til det aktuelle marked. 

Udgangspunktet for forårets forhandlinger er med baggrund i vores lønstatistik fra 4. kvartal 2016 

en gennemsnitsløn – et tilsammen tal af time- og månedsløn på Fyn – på kr. 190,75. I det tal er 

medregnet alle private og offentlige ansatte elektriker som er indeholdt i statistikken. 

 

Når jeg før nævnte beskæftigelsen som vi ser forude, så er det naturligvis med baggrund i de store 

forventninger vi har haft og fortsat har til den store transformation der sker på primært i og omkring 

Odense. 
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Ledighedsmæssigt ligger vi stadig og slæber efter det øvrige land, også på elektrikerledigheden. En 

aktuel ledighedsstatistik udviser en ledighedsprocent på lidt under 2% - og hvor ledigheden på 

forbundsplan aktuelt er på 1,3%.  

 

 

Det svarer til at vi pt. har omkring 35 ledige der suser ud og ind af a-kassen – i hvert fald de fleste. 

Vi har også nogen som sidder lidt fast i ledigheden – redningen for dem vil klart være en større 

efterspørgsel, det så vi tilbage i seneste højkonjektur for ca. 10 år siden. 

Men vi er meget fortrøstningsfulde; på industrisiden er der travlt både på Lindø-området samt i 

automations- og robotklyngen. Sidstnævnte mangler i den grad ingeniør-arbejdskraft og her vil en 

del af vore medlemmer kunne byde ind med deres kompetencer, ligesom de nye akademi-

uddannelser, eks. automations-teknologen, er som skræddersyet til disse industrier. 

På byggesiden er der allerede pæn travlhed, men mere forude – vi har alle hørt om projekterne: 

Thomas B. Thriges Gade, Odense Letbane, Nyt OUH og nyt SUND samt kæmpen Facebook…  
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Hertil kommer store renoveringsprojekter af almene boliger som udføres for FAB og CIVICA. Ikke 

kun i Odense, men også i Svendborg. Hertil større byggeprojekter i bl.a. Middelfart. 

Det kan derfor være svært at bevare pessimismen. Og derfor ser vi også med spænding på, hvordan 

markedet reagerer, når arbejdskraften blandt håndværkerne – herunder elektrikerne – slipper op. 

Her venter os på Fyn en udfordring, for en ting er helt sikker – opgaverne vil blive udført med eller 

uden vores medvirken. Igen er fagforeningens udadvendte aktiviteter vigtige, vi kommer til at være 

til stede fra tid til anden på de store byggepladser.  

 

Dansk El-Forbund som organisation – hvordan går det egentligt? Tja, vi har jo besluttet at være et 

selvstændigt forbund og en aktiv spiller i forhold til den øvrige fagbevægelse. Det gør jo, at vi både 

lokalt og centralt forsøger at være med i både det organisatoriske og fagpolitiske arbejde hvor vi 

kan komme til. Det er naturligvis en udfordring for os, men det er nødvendigt… 

I LO har man travlt med at finde ud af, hvorvidt vi på næste LO kongres skal indgå et så tæt 

samarbejde med FTF at det ender i en egentlig fusion mellem de 2 store hovedorganisationer. 

Idéen er ikke født hos os – vi er i hovedbestyrelsen og forbundets ledelse ikke overbevist om, at vi 

får en bedre hovedorganisation og større styrke – tværtimod kan FTF’s talrige medlems-

organisationer blive en hæmsko for udvikling.  

Men vi deltager og følger arbejdet tæt, det samme gør vi lokalt i LO Fyn og LO Sydfyn hvor vi er 

repræsenteret; også her er der blandede følelser og forventninger, især uden for HK-området. 

I Dansk El-Forbund afholder vi kongres næste år – i november måned i Aarhus. Senere på 

generalforsamlingen skal vi have valgt delegerede til kongressen, således at vi allerede i efteråret 

kan komme i gang med det kongresforberedende arbejde. 

Hovedbestyrelsen har allerede nedsat og igangsat arbejdet i Lov- og forslagsudvalget, men endnu 

har jeg ingen bud på hvilke emner eller forslag der bliver kendetegnende for 2018-kongressen. 

Foreløbigt er der ingen revolutioner på vej…  

Men jeg glæder mig til at komme i gang med arbejdet lokalt og ser frem til arbejdet blandt de fynske 

kongresdelegerede. 

 

Her til sidst vil jeg vende tilbage til fagforeningens bo-situation og bestyrelsens planer videre frem. 

Som jeg tidligere – både i beretningen på sidste års generalforsamling og senest på efterårets 

orienteringsmøder har fortalt, så arbejder vi hen imod et bofællesskab med Metal Odense. Andre 

har været inviteret med – eksempelvis Teknisk Landsforbund, men af forskellige årsager er dette 

ikke muligt. 



 22 

Metal har solgt deres ejendom i Grønnegade og 1. august skal de være ude af ejendommen. De 

flytter så midlertidigt til at par andre adresser, men har naturligvis behov for at vi snart finder en 

endelig løsning. 

Den løsning har vi arbejdet på længe – med forskellige bygge- og ejendomsfirmaer. Vi har undersøgt 

mulighederne i eksisterende bygninger, vi har set på tomme byggegrunde og senest har arbejdet 

med et projekt med eksisterende bygninger der skal fjernes, hvorefter et nyt byggeri kan rejses. 

Alt sammen under hensyn til geografisk beliggenhed, nærhed, trafikalt fremkommeligt for vore 

medlemmer, størrelse samt ikke mindst økonomi.  

Overordnet arbejder vi på at opføre en fagforeningsbygning, ejet i fællesskab og primært  finansieret 

af provenuet fra salg af vore ejendomme i hhv. Grønnegade og Helgavej. 

Det er dog også vort ønske at vi kan anvende en del af provenuet til ’mere fagforening’, så det er 

også et mål for os… 

I huset kommer der til at arbejde ca. 25 personer, ligesom vi også vil kunne tilbyde firmaklubberne 

mødefaciliteter op til ca. 100 personer v. borde. Det betyder også, at vi vil kunne afholde alle møder 

i eget hus – også selvom der skulle komme flere til eks. generalforsamlingen  

Vigtigt vil det også være, at vi på tværs af de 2 organisationer kan lave aktiviteter sammen, både af 

faglig og social art, ligesom vi allerede nu har ansat vores socialrådgiver Benny i fællesskab. 

Vi har ikke skrevet under på noget som helst, så langt er vi ikke endnu. Men så snart dette måtte 

ske vil vi naturligvis melde dette ud via vores nyhedsmail ELPOSTEN, som også i det kommende år 

vil være vores vigtigste nyhedsmedie. Så sørg for at vi altid har den rigtige mailadresse på både og 

jer og kollegerne. 

Som afslutning på beretningen skal jeg oplyse at der igen i år er sket valg og fravalg omkring emner 

i beretningen. I er til gengæld velkommen til at spørge ind til det, som jeg ikke har omtalt. 

Jeg vil derfor slutte min beretning nu – men først takke alle jer som hver især bidrager til foreningens 

virke. 

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne som sammen og hver især bidrager som fagforeningens 

forlængede arm ude i virksomhederne og på pladserne. 

Afdelingsbestyrelsen, som altid loyalt bakker op og giver det nødvendige med- og modspil i 
bestyrelsesarbejdet.  

Vore 2 dygtige kontorassistenter og sagsbehandlere Jane og Charlotte skal også have et 
skulderklap, det samme skal Benny have! 

Og så naturligvis mine 2 nærmeste faglige kolleger Bo og Sonny, som ud over en række 
organisatoriske funktioner også dagligt slås for og med kollegernes faglige sager, store som små.  

Tak til jer alle sammen for samarbejdet. 


