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Det talte ord gælder

Corona.

Der er vist ikke mange af os, der tænker på mexicansk øl mere.

Lige nu kan det virke helt uoverskueligt.

Bliver det da ved.

Heldigvis har vi noget at støtte os til, for det er langt fra første gang, vi har stået over for store 

udfordringer.

Både som samfund – og som fagforening.

Da TL blev stiftet for 100 år siden, var der ikke noget, der hed fem ugers ferie, 

overtidsbetaling og barns første sygedag. Ordentlige arbejdsvilkår var mere en undtagelse end 

reglen. 

Heldigvis ville en gruppe teknikere det anderledes.

De skabte det fundament, vi står på i dag.

Et fundament, der tager udgangspunkt i fællesskabet.

Det har vist sig som et ganske bæredygtigt fundament, for vi er samlet her i dag til TL’s 

kongres nummer 50.

I dag står vi midt i en coronakrise.

Både sundhedsmæssigt, men også økonomisk.

Mange er blevet sagt op, og fremtiden er usikker.

Men vi skal nok komme gennem det.

For det er i modgang, vi som samfund og som fagbevægelse er stærkest.

Det er der, fællesskabet for alvor viser sit værd.

--



TL er et fagligt fællesskab, og det har vi været i 100 år.

Vi kæmper for vores medlemmer.

For deres løn- og arbejdsvilkår.

For dem, der har mistet deres job.

For dem, der er ved at tage en uddannelse.

Vi rådgiver, hjælper og forhandler.

Og det har vi tænkt os at blive ved med.

For vi er – som sloganet for denne kongres siger – fremtidens fællesskab. 

Vi har meget på programmet i dag.

Hvad vi plejer at nå på to dage, skal vi nu nå på en.

- Vi skal vælge en ny formand.

- Vi skal tage stilling til en ny politisk struktur.

- Og så skal vi behandle en lang række lov- og beslutningsforslag, der er med til at vise, 

hvilken vej TL skal tage de kommende år.

Men alt det må vente lidt, for først vil jeg se tilbage på noget af, der er sket siden sidste 

kongres.

For der er sket meget.

Jeg vil starte med at se på, hvordan det er gået med vores uddannelser, job og arbejdsliv. 

Det er alt sammen noget, der tager udgangspunkt i de indsatsområder, vi vedtog på sidste 

kongres.

Derefter vil jeg sige noget om, hvordan TL som organisation har klaret sig.

Og til sidst vil jeg fortælle om nogle af de udfordringer, vi som forbund står overfor.

Jeg vil starte med vores uddannelser.

De er fundamentet for medlemmerne – og for TL.

For 100 år siden organiserede vi medlemmer fra ganske få uddannelser. 



I dag kommer vores medlemmer fra flere end 40 forskellige uddannelser.

Fælles for dem er, at vi kæmper for, at der skal være kvalitet i uddannelserne.

De skal give et solidt fagligt ståsted, og de skal føre til job.

Siden sidste kongres er det sket meget på uddannelsesområdet.

Både af positiv og negativ karakter.

I 2016 indførte Lars Løkke Rasmussens regering et såkaldt omprioriteringsbidrag for landets 

uddannelser.

Det blev også kaldt 2%-besparelser, fordi det pålagde uddannelserne at spare 2% om året.

2% kan måske lyde af lidt, men når det sker år efter år, så løber det op.

Det nåede at koste landets uddannelser flere milliarder kroner, inden den socialdemokratiske 

regering sidste år stoppede besparelserne.

Tak for det.

Selvom kongresperioden derfor startede skidt på uddannelsesområdet, så har der også været 

lyspunkter.

Vi har fået flere deltidsuddannelser, så du og dine kolleger kan tage på efteruddannelse 

sideløbende med dit arbejde. Alle vores overenskomster giver dig mulighed for at tage 

efteruddannelse, så det er bare om at komme i gang.

Vi er fortsat med i de faglige udvalg på erhvervsskolerne og i bestyrelserne på 

erhvervsakademierne. Der er vi med til at sikre, at der er kvalitet i uddannelserne, og at de 

hele tiden flugter med de behov, vi ser på arbejdsmarkedet.

Og så har vi ikke mindst fået indført et såkaldt praktikum som en forsøgsordning på tre af 

vores uddannelser på erhvervsakademierne. Nemlig uddannelserne til automationsteknolog, 

energiteknolog og driftsteknolog.

Et praktikum er et værkstedsforløb for dem, der har en studentereksamen, og det er noget, vi 

længe har kæmpet for.

Mange af de studerende, der kommer direkte fra gymnasiet, mangler nemlig fornemmelsen af 

værktøj mellem hænderne.



Eller som Victor Olsen, der læser til automationsteknolog, udtrykte det i Berlingske.

»Før jeg begyndte, vidste jeg kun, hvordan man drejer på en ventil, ikke hvordan den

fungerer. Jeg har det fint med programmering og de teoretiske dele af studiet. Men jeg har

skullet omstille min hjerne til, hvordan jeg tænker omkring teknik, el og den slags.«

Citat slut.

Jeg er sikker på, Victor ikke er den eneste student, der har det sådan.

Og derfor er vi utroligt glade for, at erhvervsakademierne sidste år fik lov at indføre et fire 

ugers praktikum som en forsøgsordning.

For virkeligheden er også, at dem med en studenterbaggrund har sværere ved at få et job, når

de har taget en teknisk uddannelse på et erhvervsakademi.

Nu kan de begynde uddannelsen med et praktisk introforløb, så de teknisk set nærmer sig de 

medstuderende, der kommer fra en erhvervsskole.

Forhåbentlig får vi et mindre frafald og nogle studerende, der både er gladere og

som har de kvalifikationer, virksomhederne efterspørger. 

Ligesom i resten af samfundet, er vores uddannelser et fællesskab.

Det kræver noget at invitere alle med i fællesskabet, men det er nødvendigt, hvis alle skal 

kunne begå sig.

Jeg er glad for, at vi har fået sat prøveordningen i gang på tre af vores uddannelser.

Men jeg bliver endnu mere glad, den dag, den gøres permanent og udvides til et helt semester 

og til endnu flere af vores uddannelser. 

Forhåbentlig sker det allerede i den næste kongresperiode.

Et andet fællesskab er vores arbejdsmarked.

Det har økonomisk og arbejdsmæssigt været fire rigtig gode år for TL’s medlemmer. 

Lav ledighed, reallønsstigninger og gode overenskomster.



Ligesom resten af samfundet har TL’s medlemmer nydt godt af en højkonjunktur med fart på 

byggeriet, industrien og produktionen.

Der har været meget at glæde sig over.

Altså indtil marts i år.

Det sidste halve år er er ledigheden blandt TL’s medlemmer steget voldsomt.

I sidste måned var hver 10. af vores medlemmer var berørt af ledighed.

Og vi kan se frem til hårde overenskomstforhandlinger i det offentlige om få måneder.

Corona har vist os alle, at det er vigtigt at stå sammen.

Både for at komme sygdommen til livs.

Men også for at holde hånden under vores arbejdsmarked og samfund.

Det har regeringen og et enigt folketing gjort gennem en lang række hjælpepakker og 

trepartsaftaler, som vi i fagbevægelsen har været med til at forhandle.

Jeg er glad for, at vi stod sammen, da det gjaldt.

Og at vi fortsat gør det.

For coronakrisen er desværre langt fra slut.

Vi håber alle, at økonomien hurtigt kommer ovenpå igen, men vi ved også, at det lige nu er 

svært at sige noget med sikkerhed.

Vi kan se, at designbranchen er under pres.

Og at teater- og eventbranchen er ramt ufatteligt hårdt.

Hvis det er én ting, jeg savner mere end andet lige nu, så er det, at vi holder hånden under de 

mange, der står uden job.

De sidste fire år har Danmark haft en god og sund økonomi.

Desværre har vores ledige medlemmer ikke mærket meget til de gode tider.



Vi har sammen med resten af fagbevægelsen presset på for at få stoppet udhulingen af 

dagpengene. Men vi må også konstatere, at der er et meget stort politisk flertal, der ikke 

ønsker at stoppe udhulingen.

Konsekvensen er, at dagpengene mister værdi år efter år.

I dag vil et TL-medlem i snit få under halvdelen af sin løn i dagpenge, hvis han eller hun bliver 

opsagt.

Det er for lidt. Alt for lidt.

Når det går godt for samfundet, så mener jeg, det er en selvfølge, at det også skal gælde for 

dem, der står uden job.

Det danske arbejdsmarked er et fællesskab, hvor vi løfter i flok og hvor vi tager hånd om dem, 

der i perioder står uden job.

Det er nemt at hyre og fyre, og når vi har indrettet os på den måde, så skal der også være et 

sikkerhedsnet, der griber.

Derfor vil vi – sammen med resten af fagbevægelsen – fortsætte med at kæmpe mod 

udhulingen af dagpengene. 

Hvis ikke vi skulle kæmpe for det, hvem så?

Sidste år fik vi faktisk en sejr på dagpengeområdet.

Den daværende blå regering ville fjerne retten til dagpenge, hvis du havde været i udlandet og 

arbejde.

En helt urimelig straf, der ville ramme flere af vores medlemmer.

Et af dem var maskintekniker Birger Jensen.

Han meldte sig ind i a-kassen i 1986, da han stod i lære som maskinarbejder, og han har 

betalt til dagpengesystemet siden da.

Efter 30 års arbejde i Danmark sagde han ja til et job i Kina, fordi det lød spændende.

Nu ville regeringen fjerne hans ret til dagpenge, fordi han havde arbejdet i Kina i tre år.

Eller som Birger Jensen selv sagde:



”Jeg har betalt til a-kassen i 30 år, og nu vil de fjerne mit sikkerhedsnet, hvis der skulle ske 

noget. Det kan ikke være rigtigt.”

Citat slut.

Jeg synes, det er rystende, at vi vil straffe gode, dygtige danskere med eventyrlyst.

De kommer tilbage til Danmark inspirerede og med nye kompetencer.

Og så skal vi da ikke byde dem velkommen hjem ved at tage deres dagpengeret fra dem.

Heldigvis var vi mange, der protesterede.

Derfor blev den blå regerings forslag først udvandet, og til sidst helt fjernet, da den 

socialdemokratiske regering kom til.

Det viser, at det kan betale sig at stå sammen og kæmpe.

Sammenhold oplevede vi også i den grad under forhandlingerne om de offentlige 

overenskomster i 2018.

Vi stod på kanten af en storkonflikt, der ville lamme hele landet.

Heldigvis fik vi lavet en god aftale, og det kan vi takke vores fællesskab for.

Vores overenskomster bygger nemlig på, at vi står sammen.

Det er på den måde, vi gennem årene har fået forbedret dem igen og igen.

Hver eneste gang bygger vi nye lag på, så TL’s medlemmer er sikret ordentlige løn- og 

arbejdsvilkår, der følger med tiden.

Overenskomsterne smitter også af på de arbejdspladser uden overenskomst.

For der har altid været rift om arbejdspladser med ordentlige vilkår.

På det private fik vi i kongresperioden lavet to gode overenskomster.

I 2017 og i år.

Det er overenskomster, hvor vi har fået endnu mere fleksibilitet for den enkelte.

Vi har fået mere efteruddannelse og et bedre samspil mellem familie- og arbejdsliv.



De sidste af overenskomsterne i år kom hjem med hiv og sving, efter at corona i foråret havde 

lukket det meste af Danmark ned.

Nu står vi så over for nogle særdeles svære forhandlinger om de offentlige overenskomster.

De begynder i starten af næste år, og jeg håber, vi ligesom ved de foregående 

overenskomstforhandlingerne vil stå sammen.

Det er sådan, vi skaber de bedste resultater.

Som jeg nævnte, så har det økonomisk set været fire gode år, men nu er penge jo ikke alting.

For hvordan har vi det egentlig?

I 2018 kortlagde vi sammen med virksomheden Daugaard & Ourø medlemmernes psykiske 

arbejdsmiljø.

Kortlægningen viste, at medlemmernes stærke fagligheder er kilde til både arbejdsglæde og 

stress.

Og at TL’s medlemmer desværre er mere stressede end gennemsnittet.

Derfor er psykisk arbejdsmiljø en af vores mærkesager.

I to af vores brancher – designbranchen og teaterbranchen – har vi gennemført dybdegående 

undersøgelser, fordi vi havde på fornemmelsen, at der var noget galt.

Desværre viste vores fornemmelse sig at være rigtig.

Undersøgelsen af designbranchen ramte forsiden på Politiken op til modeugen i 2018.

Den viste, at designbranchen er en rigtig hård branche, hvor arbejdsmiljøet halter.

Tanja Hjort arbejder i designbranchen og har været fagligt aktiv i mange år, og så er hun også 

delegeret her i dag. 

Hun forklarede det sådan her til avisen:

”Jeg har selv oplevet i perioder at tage på arbejde med en klump i halsen, at sidde og vente på 

en skideballe.

Og sige undskyld på forhånd uden at vide, om jeg havde gjort noget galt. 



Jeg var kommet så langt ud på et tidspunkt, at jeg ikke var i stand til at skrive en ansøgning til 

en ny stilling, fordi jeg ingen tiltro havde til mig selv.”

Citat slut.

Når en branche er så hårdt ramt, så har det konsekvenser.

Det betyder, at mange desværre forlader branchen tidligt i deres arbejdsliv. 

De brænder ud eller søger væk.

Det kan og skal vi ikke acceptere.

Derfor vil vi presse på både over for arbejdsgivere, der ikke behandler de ansatte ordentligt.

Men også over for politikerne.

Når de skærer i Arbejdstilsynet.

Og når 95% af alle anmeldelser om psykiske arbejdsskader stadig bliver afvist.

Heldigvis er – og har der været – lyspunkter de seneste fire år.

Nogle af besparelserne på Arbejdstilsynet blev rullet tilbage op til sidste års folketingsvalg.

Og for kort tid siden fik vi den første bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø.

Jeg er glad for, at flere og flere politikere tager det psykiske arbejdsmiljø alvorligt.

Det kan jeg mærke, når jeg taler med dem, og det kan vi tage vores del af æren for.

Men vi er ikke i mål. 

Der er stadig meget at kæmpe for.

Vi skal have psykiske arbejdsskader anerkendt på lige fod med fysiske.

Og vi skal have større sanktioner over for arbejdsgivere, der ikke sørger for et ordentligt 

arbejdsmiljø.

For et ordentligt arbejdsmiljø kommer ikke af sig selv.

Det gjorde det ikke i 1919, da TL blev stiftet.

Og det gør det ikke i dag.



Derfor kæmper vi videre.

For alle har ret til et godt og trygt arbejdsmiljø.

Vores medlemmers uddannelser, beskæftigelse og arbejdsliv er kernen i alt, hvad vi foretager 

os. 

Og det er det, vores politiske målsætninger har handlet om de seneste fire år.

For at kunne ændre noget, er man nødt til at søge magten.

Så det har vi gjort.

Også i endnu højere grad end vi har været vant til.

Vi har nemlig oprustet på den politiske interessevaretagelse.

Det har givet os en tættere dialog med en lang række politikere fra hele det politiske 

spektrum.

Og vi er kommet med flere politiske udspil, der er blevet godt modtaget.

I 2018 udgav vi ”Industri 4.0 i praksis - hvordan griber vi mulighederne?' sammen med 

Tænketanken Mandag Morgen.

Rapporten satte fokus på de mange muligheder, vi som samfund, virksomheder og 

medarbejdere har i en hverdag med kunstig intelligens, internet of things og big data.

Det gælder ikke mindst i fremstillingsindustrien og byggebranchen, hvor de nye teknologier 

skaber mulighed for at producere og konstruere bedre, hurtigere og grønnere.

Og sidste år afholdt vi en konference på Christiansborg under temaet ”Vækst gennem viden”.

Udspillet indeholdt en række konkrete forslag til, hvordan vi kan kombinere vækst med et godt 

arbejdsliv for alle.

Selvom corona lige nu har lagt sin skygge ned over rigtig mange politiske tiltag, så har jeg en 

tro på, at vores forslag også giver god mening på den anden side af corona.

Til stede på konferencen var i øvrigt beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, 

erhvervsminister Simon Kollerup og en række andre politikere og samarbejdspartnere.

I dag og i morgen skulle vi have diskuteret de fremtidige politiske målsætninger. 



Det er politiske målsætninger, der bygger videre på det, vi har arbejdet på de seneste fire år.

Det vil sige endnu mere fokus på uddannelse og efteruddannelse.

Endnu mere fokus på et godt og trygt arbejdsliv.

Og endnu mere fokus på en grønnere og mere bæredygtig fremtid.

Det er ambitiøse målsætninger, vi kun kan løfte i fællesskab.

På arbejdspladserne, i samfundet og som et stærkt TL.

Desværre er de politiske målsætninger en af de ting, vi har måttet skære bort fra denne 

kongres.

I første omgang har vi i hovedbestyrelsen derfor besluttet, at den tager stilling til dem efter 

kongressen.

Og så håber jeg, der bliver en mulighed for at diskutere dem med jer på et andet tidspunkt.

Sidste år kunne vi fejre 100 års jubilæum.

Vi fejrede det i fagbladet, i særlige jubilæumsvideoer og i lokalafdelingerne, hvor alle var 

velkomne. Den var nok ikke gået i dag.

Vi fejrede det også på vores fagfestival i Fredericia, hvor 500 medlemmer var samlet til et brag 

af en faglig fest.

Her kunne du afprøve den nyeste teknologi og nørde med dit fag.

Og du kunne hygge dig med kolleger fra både din egen og andre brancher.

100 år.

Det er alligevel noget at kunne skrive på cv’et.

Men vi skulle gerne blive 100 år til.

Og derfor har i hovedbestyrelsen kendt vores besøgelsestid.

Vi har måttet erkende, at vi de sidste fire år er blevet færre medlemme.

Ikke mange færre, men nok til, at vi må gøre noget.



Derfor har hovedbestyrelsen besluttet at skille det administrative fra det politiske, og at samle 

medarbejderne på tre lokationer.

Det betyder, at politisk valgte i TL fremover skal koncentrere sig om at være netop politisk 

valgte og ikke også administrative ledere.

På den måde vil vi forhåbentlig kunne øge den politiske interessevaretagelse til gavn for TL’s 

medlemmer.

Det er hovedbestyrelsens anbefaling, at det politiske derfor fremover skal tage udgangspunkt i 

fem regioner, der følger den regionsstruktur, der allerede eksisterer i Danmark.

Hver region vil skulle holde en årlig generalforsamling og vælge en bestyrelse, der fungerer 

som bagland for den regionale politiker.

På den måde vil medlemsdemokratiet fortsat være en helt afgørende del af TL’s liv.

Ligesom kongressen er det.

Jeg tror, at en ny struktur er afgørende for TL, hvis vi skal kunne levere på både politisk 

interessevaretagelse og medlemsservice.

Men det kræver også, at vi har endnu mere fokus på digitale løsninger og rådgivning, så vi 

møder de forventninger, medlemmerne har til os.

På den måde kan vi sikre, at TL også i morgen og i overmorgen er et stærkt fagligt fællesskab 

for teknikere, designere og konstruktører.

Det er der i den grad brug for.

TL blev stiftet for 101 år siden, og siden har meget ændret sig.

Mange nye uddannelser er kommet til.

Fagene har udviklet sig i takt med samfundet og teknologien.

Vi er globale, online og i skyen.

Men en ting er præcis det samme som dengang for 100 år siden.

Nemlig, at TL’s formål er at kæmpe for de bedst mulige løn- og arbejdsvilkår for 

medlemmerne.



Det var brug for dengang. Det er der brug for i dag, og det vil der være brug for i morgen.

Jeg er ikke i tvivl om, at TL også er fremtidens fællesskab.

Efter 42 år på arbejdsmarkedet er det slut for mit vedkommende. 

Denne kongres bliver min sidste som forbundsformand, og samtidig et farvel til et langt og 

godt arbejdsliv. 

Da jeg for 42 år siden fik mit første job som teknisk tegner, arbejdede jeg med pen og 

tegnepapir. Det føles efterhånden som en evighed siden. 

Hurtigt fik jeg en interesse for fagligt arbejde, og de sidste 38 år har jeg været 

tillidsrepræsentant, afdelingsformand og til sidst forbundsformand.

Det har været sjovt, spændende og udfordrende. Til tider også svært og hårdt.

Hele vejen igennem har det været vigtig for mig at holde begge ben på jorden, og være den 

jeg er. 

At kunne være sig selv - samtidig med, at man kan udvikle sig personligt og fagligt - har 

været en livslang opgave for mig.

På min vej i TL’s verden har jeg mødt så mange dejlige, dygtige, inspirerende og sjove 

mennesker, og jeg vil gerne sige tusind tak for alt det, vi har haft sammen.

Tak til FU og Hovedbestyrelsen for vores politiske samarbejde. 

Tak til ledere og medarbejdere på forbundskontoret, der de sidste 6 år har været med til at 

bakke op om mit virke som formand for TL. Det har været så godt at arbejde sammen med 

jer.

Og tak for opbakningen til medlemmer, tillidsvalgte af enhver slags, alle valgte og ansatte i TL. 

Tak for en fantastisk rejse de sidste mange år.

Pas nu rigtig godt på TL.

Det ved jeg, I vil.

Tak.


