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HOVEDBESTYRELSENS INDLEDNING
Udgangspunktet for alle TL’s indsatser, aktiviteter og politikker er en mission om at
skabe de bedst mulige rammer for medlemmernes arbejdsliv og udvikling.
TL’s medlemmer repræsenterer en mangfoldig gruppe af teknikere, designere og
konstruktører inden for en ganske lang række fag og brancher på både det private
og offentlige arbejdsmarked.
Fælles for medlemmerne er deres kreativitet og evne til at skabe resultater og finde
løsninger i udvikling, produktion og processer – alt det, som Danmark har brug for,
når vi som land igen skal komme op i gear økonomisk og beskæftigelsesmæssigt.
Dette er Hovedbestyrelsens skriftlige beretning for kongresperioden 2008 – 2012.
Den redegør for de væsentligste begivenheder og resultater i hele organisationen.
Beretningens hovedindhold baserer sig på den centrale indsats, idet
lokalafdelingernes beretninger er aflagt på de årlige generalforsamlinger.

Brug for flere jobs nu
Ved kongresperiodens begyndelse var ledigheden blandt TL’s medlemmer historisk
lav nemlig på 3,4 pct. Kort tid efter ramte det kraftige tilbageslag i økonomien, som
begyndte med en global finans- og kreditkrise i slutningen af 2008. I sommeren
2010 var ledigheden mere end tredoblet til 10,8 pct.
Selvom medlemmerne har en fantastisk evne til at se fremad og forholde sig
proaktivt til forandringer og barske udfordringer, har den verdensomspændende
økonomiske krise kastet mørke skygger over manges situation:
•

Flere studerende kan ikke færdiggøre deres uddannelse, fordi der mangler
praktikpladser.

•

Et stigende antal nyuddannede kæmper med at få fodfæste på
arbejdsmarkedet.

•

TL’s medlemmer er ikke gået ram forbi, hverken i det private eller det
offentlige, når firmaer er gået konkurs eller institutioner og virksomheder har
skåret kraftigt ned.

Samtidig har det været vanskeligt at opretholde reallønnen. Rammerne i
forbindelse med fornyelse af overenskomsterne har været smalle, og lokalt er der
generelt set kun opnået beskedne stigninger.
Vi kan se en ganske lille positiv udvikling i ledighedsprocenten i TL’s a-kasse, TAK –
det glæder vi os naturligvis over. Men det er fortsat mere end vanskeligt at finde et
nyt job. Oveni har folketinget forringet dagpengene og gennemtrumfet et
enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem præget af kassetænkning – vi ser fx,
at virksomhedspraktik bliver tilgodeset på bekostning af omskoling og
efteruddannelse
Kravet til genoptjening af dagpengeret er fordoblet fra ½ til 1 år, mens
dagpengeperioden er halveret til kun 2 år. Over 200 medlemmer risikerer at miste
retten til dagpenge ved årsskiftet 2012/13, og TL og TAK er derfor i gang med at
understøtte disse medlemmer med en særlig indsats, samtidig med at vi politisk
presser på for at trække dagpengeforringelserne tilbage i en situation, hvor
væksten lader vente på sig.
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Invester i mennesker og viden
Selvom der i kongresperioden har været en såkaldt blå og rød regering, har den
økonomiske tankegang i praksis været den samme. Mest tydeligt har vi set det
med VK-regeringens tilbagetrækningsreform, som blev videreført af S-SF-RVregeringen. Reformen betyder en de facto-afskaffelse af efterlønnen for kommende
generationer og en forringelse af ordningen for de, der i dag betaler til den.
Opspillet til
konstruktiv
deltog i det
tillidsvalgte

reformen var dramatisk. TL’s pejlemærke var, at der var brug for en
debat om fremtidens arbejdsmarked og tilbagetrækningssystem. TL
historiske topmøde 2. februar 2011, hvor 5.000 medlemmer og
i LO-fagbevægelsen satte hinanden stævne.

Politikernes begrundelse for at ødelægge efterlønnen var, at vi i fremtiden bliver
flere ældre og færre erhvervsaktive. TL’s svar på den udfordring er at investere i
uddannelse af vores unge og efteruddannelser, så vi kan opretholde og
videreudvikle vores vækst og velfærd baseret på viden og faglige kompetencer.

Fokus på fremtiden
Medlemmerne har et skarpt fokus på fremtiden – det samme gælder TL.
Hovedbestyrelsen har i kongresperioden arbejdet med forskellige scenarier for
organisationen.
Hovedbestyrelsens perspektiv er, at TL fortsat skal være en selvstændig
organisation med en stærk lokal forankring.
Det har også været overvejet, om TL skal tage konkurrencen op med de såkaldt
gule foreninger, når det gælder pris – også set i lyset af, at der nu kun kan
fradrages 250 kr. om måneden for fagligt kontingent. Hovedbestyrelsen er endt
med en anden tilgang - nemlig, at TL meget stærkere skal brande og synliggøre
TL's fag- og uddannelsespolitiske indsatser for at vise nuværende og potentielle
medlemmer alle de goder, de får for kontingentet. Vi skal kort sagt ikke konkurrere
på pris alene - det rette indhold og en ordentlig kvalitet er mindst lige så vigtigt.
Baggrundstæppet for fremtidsdrøftelserne har blandt andet været et pres på TL’s
toplinje – altså færre medlemmer samtidig med, at kontingentet stort set har været
holdt i ro i hele kongresperioden.
Den skærpede økonomiske situation har betydet, at der løbende har skulle tænkes
kreativt for at udnytte ressourcerne bedst muligt - medarbejderne har givet et stort
bidrag gennem medarbejderdreven innovation og omstillingsevne. Men desværre
har det også været nødvendigt at reducere i normeringerne og opsige dygtige
medarbejdere.

Dit arbejdsliv og din udvikling
Alt, TL gør, begynder og slutter med at skabe værdi for medlemmerne i deres
arbejdsliv og udvikling.
Derfor har TL gennemført to store undersøgelser af medlemmernes tilfredshed med
- og udbytte af TL i 2010 og 2012.
Vi kan glæde os over, at medlemmernes tilfredshed er steget. Især er
medlemmerne tilfredse med TL’s rådgivning.
TL skal blive bedre til at synliggøre den gode rådgivning, der er i afdelingerne. I
øjeblikket sker det blandt andet i form af det såkaldte ”Projekt 2012”, hvor alle
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faglige medarbejdere lokalt og centralt sikrer, at alle medlemmer bliver kontaktet
af deres lokalafdeling med tilbud om sparring, hjælp og råd i netop dét medlems
situation. På kort form favner projektet således kongressens slogan ”dit arbejdsliv –
din udvikling”. Projektet kan sammen med de mange tillidsvalgtes store arbejde
være en af nøglerne til at vende medlemstilbagegangen. Der er således indikationer
på, at det er nemmere at fastholde medlemmer, som er i kontakt med eller er
blevet kontaktet af TL. Udfordringen er derfor at bruge alle vores gode kræfter –
tillidsrepræsentanter, tillidsvalgte, politikere, medarbejdere i afdelinger og centralt
– til at fastholde og rekruttere flere medlemmer.
Hovedbestyrelsen ønsker at takke alle tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter,
tillidsvalgte, lokale bestyrelser, vores repræsentanter på skolerne og i de
landsdækkende udvalg og alle medarbejderne for en stor og uegennyttig indsats. Vi
sætter jeres ideer og engagement meget højt.
Hermed byder Hovedbestyrelsen velkommen til læsning og debat samt – ikke
mindst – videreudvikling af TL til gavn for nuværende og kommende medlemmer.

Her er TL repræsenteret
Forbundet er repræsenteret en række eksterne steder. Tilgangen til hele denne
repræsentation er, at det skal give værdi for medlemmerne, at TL bruger
ressourcer på at få indflydelse og varetage medlemmernes interesse i diverse
bestyrelser og udvalg. Nedenfor følger en oversigt over TL’s repræsentation på
centralt plan, udpeget af Hovedbestyrelsen.
I Landsorganisationen i Danmark (LO) har Gita Grüning (GGR) plads i LO’s
forretningsudvalg, valgt direkte på LO’s kongres. Derudover har TL to pladser i LO’s
hovedbestyrelse. Disse varetages p.t. af Lena Haraldsson og GGR. Derudover har
GGR plads i Overenskomstudvalget og i Velfærdspolitisk udvalg. Desuden er TL
repræsenteret i LO’s udvalg inden for det uddannelsespolitiske, arbejds- og
ansættelsesret, arbejdsmiljø- og samarbejde samt inden for det
arbejdsmarkedspolitiske. Hertil kommer en række underudvalg og arbejdsgrupper.
I CO-I, der dækker lønmodtagersiden på industriens funktionæroverenskomst, har
TL en plads i Forretningsudvalget og i Kompetencefonden IKUF. Disse er besat af
GGR. Derudover har TL fire pladser i centralledelsen, som varetages af Johanne
Gregersen, GGR samt to embedsmænd. Også i CO-I er der en række udvalg
(uddannelse, OK-fortolkning, SU og A/S-bestyrelse, ESU, TR, overenskomst,
ligestilling og social, pension, energipolitik, lønsystem samt timeudvalget), hvor TL
er repræsenteret ved embedsmænd.
I OAO, der dækker lønmodtagersiden på det offentlige område under LO, har TL en
plads i forretningsudvalget og i kommunaludvalget. Disse pladser varetages p.t. af
GGR. Ligeledes deltager TL’s embedsmænd i udvalg inden for det kommunale og
statslige område.
I KTO, der dækker det samlede offentlige arbejdsmarked, har TL en plads i
bestyrelsen, der varetages af GGR. Derudover har TL to pladser i
repræsentantskabet, hvortil der udpeges personer ad hoc.
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I BAT-kartellet, der dækker bygge- og anlægssektoren, er GGR medlem af
forretningsudvalget. TL er repræsenteret af en embedsmand i
uddannelsesudvalget.
På uddannelsesområdet er Lone Engberg Thomsen udpeget til Rådet for
erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Medlemmer af TL
og TL’s uddannelseskonsulenter indgår desuden i professionsudvalget for bygge- og
anlægsområdet, det faglige udvalg for tekniske designer-uddannelsen, det faglige
udvalg for teater, udstilling og eventteknikere samt det faglige udvalg for den
hospitalstekniske assistentuddannelse (herunder audiologiassistent). Endelig sidder
Johanne Gregersen og en uddannelseskonsulent i den partssammensatte
følgegruppe om erhvervsakademierne kaldt ”EA 2015”.
I PFA’s bestyrelse indgår TL i et valgfællesskab med tre andre organisationer,
hvor GGR er valgt til bestyrelsen. Derudover har TL to pladser i Kunderådet. Disse
besættes af Connie Abel og GGR.
I Forbrugsforeningens repræsentantskab har TL en plads, der p.t. varetages af
GGR.
Derudover er GGR udpeget til en række eksterne poster gennem LO. Det drejer sig
om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, LO skolens repræsentantskab, ATP’s
repræsentantskab, Arbejderbevægelsens Erhvervsråds bestyrelse og
repræsentantskab.
TL har to pladser som dommere i Sø- og Handelsretten – disse varetages af faglige
medarbejdere. Ligeledes sidder medarbejdere i en række kompetencefonde på TL’s
overenskomstområder.
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TL’S POLITISKE STRUKTUR
Hovedbestyrelsen består af:
Forbundsformand
Gita Grüning
TL København
Carsten Rosenørn-Due fra marts 2011
Lars Bo Køppler fra marts 2010 indtil marts 2011
Bente Vesth indtil marts 2010
Lena Haraldsson
TL Sjælland, Hillerød
Martin Ungermand Bichel fra oktober 2009
Dorthe Lindquist indtil oktober 2009
Connie G. Abel
TL Sjælland, Ringsted
Mads Alring fra oktober 2009
Susanne R. Henningsen indtil oktober 2009
Lene Ertner fra august 2009
Jørgen V. Jensen indtil august 2009
TL Fyn, Odense
Hans Ove Mertz
Lone Engberg Thomsen
TL SydVest, Esbjerg
Dieter Jessen
Johanne Gregersen
TL SydØst, Vejle
Hanna Møller
Tove Birk Kjeldsen
TL Østjylland, Århus
Martin Løjtved Hansen fra oktober 2009
Else Marie Nielsen indtil oktober 2009
Dorthe Hindborg
TL MidtVest, Herning
Vera Friis Knudsen fra oktober 2009
Lene Quist Berggreen indtil oktober 2009
Jens Ole M. Olesen fra marts 2010
Tonni Nørgaard indtil marts 2010
TL Nord, Aalborg
Allan Milton Kristensen
Peter Thyregod fra marts 2011
Benny Falk indtil marts 2011
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Hovedbestyrelsen har opdelt sig i to faste udvalg – Fagpolitisk Udvalg (FPU) – se
side 13 og Uddannelsespolitisk Udvalg (UPU) – se side 45.
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MEDLEMSUDVIKLING
Det fald i medlemstallet, som gennem de seneste knap 20 år har tegnet sig for LOområdet, er desværre ikke gået ram forbi TL og TAK. Selvom vi har klaret os bedre
end gennemsnittet, er der sket et fald i antallet af betalende medlemmer.
Vi kan glæde os over, at der er sket en stigning i antallet af studerende. Denne
gruppe er jo potentielt kommende betalende medlemmer og derfor væsentlig at
fastholde. Medlemmernes aldersfordeling betyder nemlig, at der fortsat er flere
medlemmer, der melder sig ud på grund af pensionering end medlemmer, der
melder sig ind.
Konkurrencen fra de såkaldt gule foreninger har præget kongresperioden. Effekten
blev ikke mindre af, at fradragsretten fra 2011 blev udhulet, så der kun kan
fratrækkes 250 kr. for fagligt kontingent pr. måned. En uforståelig og unfair regel,
som straffer de overenskomstbærende lønmodtagerorganisationer på
arbejdsmarkedet og de fagforeninger, der er med til at bære de uddannelses- og
arbejdsmiljømæssige indsatser i samfundet. For arbejdsgiverne er der ikke en
tilsvarende begrænsning af fradragsretten.
Tabel 1 viser det samlede antal medlemmer i TL og TAK i kongresperioden.
Tabel 1 Samlet medlemsudvikling i TL og TAK (bruttotal)
2008
2009
2010
2011
2012

Ændring
i
perioden
- 5,0%

34.460
34.442
34.162
33.153
32.707
Kilde: TL’s medlemsdatabase.
Anm.: Tallene fra 2008-2011 er ultimo de pågældende år, mens 2012 er pr.
31.08.12.

Tabel 2 viser udviklingen i antal betalende medlemmer. I kongresperioden er der
tale om et fald på 2.569 medlemmer. I 2010 er sket en stor forøgelse i antallet af
medlemmer på frikontingent. Frikontingent indeholder også studerende, der for at
kunne få fulde dagpenge står registreret som frikontingent i TAK og TL - det drejer
sig om ca. 1400 medlemmer.
Tabel 2 Antal TL-medlemmer
2008
2009
27.677

27.856

27.713

26.795

26.399

Ændring
i
perioden
- 4,6%

- studerende

3.993

4.736

4.573

3.744

3.010

- 24,6%

- pensionister

1.188

1.308

1.447

1.658

1.755

47,7%

324

436

1.041

1.547

2.290

606,8%

= TL-betalende
22.172
21.376
Kilde: TL’s medlemsdatabase.

20.652

19.846

19.344

- 12,8%

TL medlemmer

-
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frikontingent

2010

2011

2012

Anm.: Tallene fra 2008-2011 er ultimo de pågældende år, mens tallene fra 2012 er
pr. 31.08.12.
Tabel 3 viser udviklingen i TAK’s medlemstal opdelt i medlemmer, der alene er
medlem af TAK og medlemmer, der er medlemmer af både TL og A-kasse. I 2009
fik studerende mulighed for at få gratis A-kasse - pga. disse ændringer er tallene
fra 2010 blevet suppleret med antallet af TAK-medlemmer på frikontingent.
Tabel 3 Antal TAK-medlemmer
2008
2009
TAK medlemmer
- heraf TAK-alene

28.361
6.783

27.479
6.586

2010

2011

2012

27.198
6.449

26.779
6.358

27.000
6.305

- herfra
700
1.132
1.354
frikontingent til
TAK
- heraf
21.578
20.893 20.749 20.421 20.692
medlemmer af
både TAK og TL
Kilde: TL’s medlemsdatabase.
Anm.: Tallene fra 2008-2011 er ultimo det pågældende år, og tallene
fra 31.08.12.

Ændringer
i perioden
- 4,8%
- 7,0%
Ej opgjort i
hele
perioden
- 4,1%

fra 2012 er

Faktisk kontra budgetteret medlemsfald
I kongresperioden er der budgetteret med et fald på 600 betalende TL medlemmer
og 800 betalende TAK medlemmer årligt.
For TL har medlemsfaldet i kongresperioden været højere end forventet. I 2008
holdt man budgettet, men i de efterfølgende år har TL haft et medlemsfald der er
100-200 højere end budgetteret. Værst så det ud i 2011, hvor medlemstallet faldt
med 810 betalende TL medlemmer. I 2012 forventes det, at medlemsfaldet kan
holde sig under det forventede.
I kongresperioden har man forventet betydelige fald i antallet af TAK medlemmer. I
2010 indførte man frikontingent for studerende, der ønskede at være medlem af en
A-kasse. Det påvirker det samlede medlemstal af A-kassen positivt. Ser man på
betalende medlemmer, så har faldet været betydeligt, men holdt sig på de
budgetterede 800 betalende medlemmer pr. år. I 2011 blev faldet højere end
forventet og endte med et medlemsfald på 851 betalende TAK medlemmer. I 2012
ser det ud til at udviklingen på TAK området vender. I første del af 2012, er der en
fremgang på 127 betalende TAK medlemmer.

Skift af A-kasse
Tabel 4 viser medlemsbevægelserne på A-kasseområdet. Det fremgår, at TAK har
• Nettotilgang fra andre LO A-kasser, særligt Dansk Metal.
• Nettoafgang til FTF A-kasser og nettoafgang til AC A-kasser.
• En meget stor nettoafgang til tværfaglige A-kasser, særligt Lederne.
Nettoafgangen til FTF- og AC-kasser skyldes primært, at en del af vores
medlemmer videreuddanner sig, hvilket naturligvis er positivt. Vi ser også
medlemmer af Dansk Metal og El-forbundet uddanne sig ind i TL.
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Derimod er der ingen tvivl om, at overflytninger til billigere foreninger er en stor
udfordring. Selvom tallene kun viser a-kasse flytninger, er der ingen tvivl om, at
det også er de billigere alternativer, medlemmer af TL søger til. Det viste en
undersøgelse blandt udmeldte i 2011. Særligt Lederne tiltrækker mange af TL’s
medlemmer.
Tabel 4 TAK-medlemmernes vandringer 2011
Tilgang til TAK
Afgang fra TAK
LO A-kasser
436
218
-Heraf EL-A
50
9
-Heraf HK-A
50
75
-Heraf Metal-A
99
17
FTF A-kasser
30
75
AC A-kasser
7
62
Tværfaglige A144
771
kasser
-Heraf ASE
30
136
-Heraf DLA
31
95
-Heraf KRIFA A-kasse
48
159
-Heraf DANA
6
36
-Heraf Leder-A
11
275
Øvrige a-kasser
2
Ikke-forsikrede
1.398
I alt
2.017
Kilde: LO og Danmarks Statistik.

14
1411
2.551

Nettotilgang
218
41
-25
82
- 45
- 55
- 627
- 106
- 64
- 111
- 30
- 264
- 12
- 13
- 534

Fremtidige udfordringer

Fremtidens udfordring i forhold til medlemsudviklingen ligner på mange måder
kongresperiodens udfordring. Demografien er stadig en udfordring - vi er ikke helt
igennem de store årgange, der går på pension. Samtidig har TL en udfordring i
forhold til de såkaldt gule foreninger, der lokker med en meget lav pris.
TL skal fastholde de medlemmer, vi har. Vi skal sørge for at fastholde vores
studerende, når de dimitterer. Det er dog ikke nok til at vende udviklingen - TL skal
også hverve medlemmer på arbejdspladserne, herunder tage konkurrencen op med
de ”gule” ved at konkurrere på kvalitet og faglighed.
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PERSONALE OG ORGANISATION
Forbundets administrative organisation baserer sig på den struktur, der trådte i
kraft 1. januar 2007. I det daglige samarbejdes der fleksibelt på tværs inden for
organisationsdiagrammet for at kunne imødekomme medlemmernes behov og
vidensdele mest muligt. Målet er at være en dynamisk og levende arbejdsplads, der
er båret af visionen om at øge medlemmernes tilfredshed og medarbejdernes
motivation og trivsel – de to målsætninger skulle gerne gå hånd i hånd.
Lokalt er der 9 geografisk afgrænsede afdelinger spredt over landet, så det er
muligt at komme i menneskelig kontakt med TL, for alle medlemmer.
Forbundskontoret har en række afdelinger, hvis beretninger i øvrigt følger på de
næste sider. Det drejer sig om Ledelse & Kommunikation, der omfatter
Kommunikation, Ledelsessekretariat, Uddannelse & Kompetence og
Skolesekretariat, Faglig afdeling, Medlem og Arbejdsmarked, der omfatter
Forsikringssekretariat og Medlemsafdeling samt Økonomi, der omfatter HR og
Intern Service samt IT-afdelingen.
Der gennemføres medarbejderudviklingssamtaler (MUS) for alle medarbejdere
hvert år på baggrund af handlingsplaner for hver afdeling. Handlingsplanerne tager
afsæt i TL’s målsætninger. Der er etableret et obligatorisk efteruddannelses- og
udviklingsforløb for TL’s ledere, ligesom der afsættes de nødvendige midler til
efteruddannelse af medarbejderne, således at de fortsat kan yde en professionel
medlemsservice på et højt niveau.
I 2011/12 er TAK og TL’s organisation tilpasset medlemstallet i henholdsvis TAK og
TL, hvilket har medført nedlæggelse af en række stillinger. Hovedbestyrelsen har
samtidig truffet beslutning om, at personalenormeringen fremover skal afpasses
udviklingen i medlemstallet.
Tabel 1 Personaleudviklingen (normerede årsværk)
1996
2000
2004
Forbundskontor
Lokalafdelinger
Firmaer

79,34
74,52
16,66

68,15
90,91
1,81

71,15
88,91
1,81

2008
50,00
80,50
1,81

2012
43,00
71,00
1,20

Total
170,52
160,87
161,87
132,31
115,2
Tabel 1 viser udviklingen i personalenormeringen inden for de seneste 4
kongresperioder.
Den administrative struktur for Teknikernes Arbejdsløshedskasse (TAK) er i 2012
ændret. De 9 afdelingers a-kasse er nu inddelt i 3 enheder med hver sin leder. Der
er fortsat a-kassemedarbejdere i alle afdelingerne, og TAK’s forretningsfører er
overordnet administrativ leder af hele TAK.

Personaleoverenskomsterne
Medarbejderne er omfattet af to overenskomster indgået med henholdsvis HK og
det faglige personale.
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Ved overenskomstfornyelsen for 2008-11 blev der i overenskomsten for det faglige
personale aftalt et nyt lønsystem indeholdende 3 elementer, nemlig grundløn,
personlig løn og eventuel jobbestemt løn. Ved overenskomstforhandlingerne aftales
det, hvor stor en del af lønstigningen, der skal udmøntes i puljer til de individuelle
løndele. Det nye lønsystem ligger i forlængelse af de beslutninger, som TL’s
kongres i 2008 anbefalede om at lønstrukturen i højere grad skulle matche det
øvrige arbejdsmarked.
Overenskomstforhandlingerne i 2011 blev en særdeles langstrakt affære og kunne
først afsluttes for de faglige medarbejdere efter mellemkomst af mæglingsmand,
udpeget af LO. For HK’s vedkommende var der af HK fremsendt 1. strejkevarsel, og
her blev der indgået forlig ved HK Danmarks (forbundets) mellemkomst. Det er
HK’s afdeling i København, der er den formelle overenskomstpart. Der er for begge
overenskomsters vedkommende tale om 2-årige aftaler med udløb pr. 31.03.2013.

Honorarpolitik
Beslutningen fra kongressen i 2008 om at eksterne honorarer til TL-aflønnede skal
indbetales til TL er udmøntet af Hovedbestyrelsen. De respektive
ansættelseskontrakter er ligeledes bragt i overensstemmelse med beslutningen.
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FAGPOLITISK UDVALG (FPU)
v. formand Johanne Gregersen
Også i de forgangne 4 år har fagpolitik været højt på dagsordenen i Teknisk
Landsforbund. Det er et vigtigt og meget spændende arbejde, hvor FPU har gået på
med krum hals.

Overenskomster
Fornyelse af overenskomsterne er en meget vigtig del af FPU’s arbejde. Hvert år
har TL overenskomster til fornyelse på enten det private eller det offentlige
område. I den seneste kongresperiode har størstedelen af overenskomsterne haft
en kortere løbetid, hvorfor netop dette arbejde har været intenst. Siden 2008 har
lønmodtagerne været hårdt presset af den økonomiske krise, så det er kun blevet
til begrænsede forbedringer i overenskomsterne. På det private område er frihed
grundlovsdag, længere barselsorlov, øget barselspension og seniorordninger nogle
af forbedringerne. På det offentlige område er der tale om ganske små generelle
stigninger og midler til kompetenceudvikling. Desuden har vi afværget øget og
mere fleksibel arbejdstid samt såkaldt fleksible (individuelle) forhandlingsregler.
I hele perioden har de tre karteludvalg - Industriudvalget, Kommunaludvalget og
Statsudvalget - bistået FPU med konkret faglig viden samt deltaget i
overenskomstforhandlingerne for hvert deres område.

Kampen mod jobløn/funktionsløn - og for dækningsområdet
Den måske største ”sejr” i perioden har været, at TL ikke har accepteret
jobløn/funktionsløn i nogen af vores overenskomster. Arbejdsgiverne har i samlet
flok presset på for at få mulighed for at indgå aftaler uden højeste arbejdstid og
betaling for overarbejde. Senest ved forhandlingerne af OK 2012, hvor HK Privat
accepterede funktionsløn med en præcisering af dækningsområdet i deres del af
Industriens Funktionæroverenskomst, mens TL afviste byttehandlen. Dybest set
mener vi, at det arbejdsgiverne tilbød os var noget, som vi allerede har. Derfor var
prisen for at få teksten moderniseret, så det stod tydeligere, at MVUuddannelsesområdet er omfattet af overenskomsten, alt for høj. Det at alle øvrige
arbejdsgivere efterfølgende pressede TL yderligere på jobløn/funktionsløn – og
derved sendte overenskomstforhandlingerne i 2012 i Forligsinstitutionen og senere
til sammenbrud, var blot endnu en pris, TL måtte betale for at undgå
jobløn/funktionsløn.
Se i øvrigt mere om overenskomstforhandlingerne under ’Det Faglige Område’ på
side 16.

Kompetenceudviklingsfonde
På de fleste af Teknisk Landsforbunds overenskomstområder har man siden 2009
kunnet søge midler fra kompetenceudviklingsfondene. På nogle af
overenskomstområderne administreres fondene centralt af en ”ekstern”
administrator, mens administrationen på andre overenskomstområder sker lokalt
på virksomhederne. Det er derfor svært at tegne et præcist billede af, hvor mange
teknikere der kommer på uddannelse, samt hvilke uddannelser der søges og gives
tilskud til.
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Med de sparsomme oplysninger vi har, ser det dog ud til, at flere teknikere godt
kunne søge midler fra kompetenceudviklingsfondene. Fremadrettet vil vi gøre en
ekstra indsats for at få det til at ske, så flere teknikere får den nødvendige
efteruddannelse.

TR-uddannelse
En hjørnesten i hele TL’s organisation er de tillidsvalgte, hvorfor det er vigtigt
løbende at forny og justere TR-uddannelsen, som er placeret under FPU’s
ansvarsområde. Grunduddannelsen revideres og evalueres løbende, sådan at det
hele tiden er en tidssvarende uddannelse. Der har i kongresperioden været 147
tillidsrepræsentanter på uddannelse. TL har medio 2012 i alt 303
tillidsrepræsentanter på arbejdspladserne, som yder en formidabel frivillig indsats
for kollegaer og TL i dagligdagen.
Herudover gennemføres en meget bred vifte af aktiviteter for de tillidsvalgte.
Eksempelvis afholdes hvert år temakurser for tillidsvalgte, og en del
tillidsrepræsentanter har gennemført længerevarende uddannelsesforløb –
akademiuddannelser – på LO-skolen i Helsingør. Samtidigt afholder
lokalafdelingerne kurser for de tillidsvalgte med fokus på dagligdagen og for at
danne stærke netværk lokalt.
I kongresperioden har sikkerhedsrepræsentanterne i øvrigt skiftet navn til
arbejdsmiljørepræsentanter. Ændringen er også fulgt op af aktiviteter i
afdelingerne.

Pension
Pension er af stor betydning for vores medlemmer. Vi skal derfor sikre bedst mulige
pensionsforhold i overenskomsterne og hos pensionsudbyder. Vi følger udviklingen
og undersøger kontinuerligt, om PFA, der er TL’s pensionsudbyder, fortsat har det
rigtige produkt til den rigtige pris. TL har opbygget et tæt samarbejde med PFA, og
TL’s afdelinger hjælper medlemmerne rundt i pensionsjunglen. TL har en
bestyrelsespost i PFA, som fra 2008 har været besat af Gita Grüning.
Der er afholdt utallige pensionsmøder, seniorkurser og 2 konferencer i samarbejde
med tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i den forgangne
kongresperiode.

Samarbejds- og uddannelsesfonde/udviklingsfonde
På flere af Teknisk Landsforbunds overenskomster er der udover en
kompetenceudviklingsfond også en samarbejds- og
uddannelsesfond/udviklingsfond. Der indbetales typisk 20 øre pr. arbejdstime til
denne fond. Som regel er fondens overordnede formål styrkelse af det lokale
samarbejde. De projekter, der skal - eller kan - støttes skal være paritetiske,
hvilket vil sige, at der skal udvikles projekter, der er interessante - dels for Teknisk
Landsforbunds medlemmer og dels for arbejdsgiverparten på det pågældende
overenskomstområde. FPU nedsatte i 2011 en arbejdsgruppe til at give et overblik
over mulige projekter, der kunne finansieres via disse. Projekterne præsenteres
løbende for de relevante arbejdsgiverorganisationer ved møder i fondene.

Samarbejde med andre organisationer
TL har et tæt samarbejde med andre organisationer i flere forskellige
sammenhænge. I CO-Industri forhandler TL sammen med de andre LO
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medlemsorganisationer, og i flere tilfælde har vi samarbejdet med HK om
eksempelvis kompetencefonde. Ved fornyelse af Danske Ark’s overenskomst og
udviklingen af et nyt lønsystem på området har TL i forbindelse med
forhandlingerne et godt samarbejde med Arkitektforbundet. Derudover har TL
samarbejds- og grænseaftaler med Metal og med El-forbundet, som danner
udgangspunkt for løbende drøftelser og samarbejde med de to forbund. TL har
også samarbejde med andre organisationer via medlemskab af BAT-kartellet. På
det offentlige område er samarbejdet nu opbygget omkring Offentligt Ansattes
Organisationer (OAO) og Kommunale Tjenestemænds Organisationer (KTO).

Lederinitiativer
FPU har også særligt fokus på initiativer, der kunne styrke fundamentet hos de af
vore medlemmer, der arbejder med ledelse, hvad enten det drejer sig om
kompetenceudvikling, inspiration eller muligheden for netværk. I den forgangne
kongresperiode har vi derfor både haft en dialog inden for LO og udviklet vores
egne tiltag. En udløber heraf, projektlederuddannelsen, er en stor succes. I oktober
2011 afholdt TL et ledertræf med tre meget inspirerende oplægsholdere. I 2012
gennemfører vi et pilotprojekt om netværksdannelse for ledere.

Afslutning
Vi har nået et stykke på det fagpolitiske område, men der er meget at tage fat på
endnu. Det er vigtigt at holde fast i at overenskomster er vigtige, kort sagt at der
er brug for fagpolitiske målsætninger. Vi løfter opgaven i fællesskab, og jeg vil
gerne benytte lejligheden til at takke engagerede udvalgsmedlemmer og
karteludvalg samt personalet i Faglig afdeling.
Jeg ser frem til de næste års arbejde og glæder mig til - på kongressen - at høre
nye ønsker og visioner, fra medlemmerne på det fagpolitiske område.
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DET FAGLIGE OMRÅDE
Faglig afdeling arbejder tæt sammen med Fagpolitisk Udvalg (FPU) og med
lokalafdelingerne, hvor de allerfleste sager, som Faglig afdeling arbejder med,
opstår.

Det private område

TL har følgende overenskomster med private arbejdsgiverorganisationer:
Medlemmer af Dansk Arbejdsgiverforening (DA)
• DIO 1 (Funktionæroverenskomsten mellem CO-industri og DI)
• Dansk Byggeri
• TEKNIQ
• Dansk Erhverv Arbejdsgiver
• DIO 2 (tidl. HTS)
• Dansk Mode & Textil.
Udenfor DA
• DS Håndværk og Industri
• Danske Ark
• Praktiserende Landinspektørers Forening (PLF)
• Kooperationen
• TIO-Teatrenes Interesseorganisation (tidl. BTS/FAST).

Forhandling og overenskomstfornyelse
Den store gruppe TL-overenskomster på det private område blev fornyet i 2010.
Det gjaldt overenskomsten med DI (Industriens Funktionæroverenskomst mellem
CO-industri og DI), Dansk Byggeri, TEKNIQ, Dansk Erhverv Arbejdsgiver, DIO 2,
Dansk Mode & Textil, DS Håndværk & Industri samt Kooperationen. Alle for en 2årig periode.
Resultatet på industriens område mellem CO-industri og DI ved fornyelse af
Industriens overenskomst (for timelønnede) og Industriens
Funktionæroverenskomst kom - traditionen tro - til at danne model for resultaterne
på de fleste øvrige områder. Der blev derfor gennemført en række næsten
identiske krav med små afvigelser - i næsten alle overenskomster.
I 2012 blev der udover den samme gruppe som ovenfor forhandlet ekstraordinært
med Danske Ark, da overenskomsten i 2011 kun kom til at gælde for 1 år.
Jobløn var et af de helt store punkter på dagsordenen. Det må ses som en sejr at
TL ikke accepterede jobløn i nogen af de indgåede overenskomster.
Resultatet på industriens område mellem CO-industri og DI om fornyelse af
Industriens Overenskomst (for timelønnede) og Industriens
Funktionæroverenskomst kom traditionen tro til at danne model for resultaterne på
de fleste øvrige områder – blot ikke TL’s på områder.
Med udgangspunkt i funktionæroverenskomsten indgået med DI, forsøgte Teknisk
Landsforbund at få et forlig inden for samme økonomiske ramme.
Arbejdsgiverorganisationerne var dog ikke enige i den ramme, der skulle/kunne
forhandles ud fra. Det betød, at arbejdsgiverorganisationerne ikke ville forhandle
noget ud over forliget mellem DI og CO-I uanset, om man på det pågældende
overenskomstområde allerede havde elementer fra industriforliget. TL blev mødt
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med krav om jobløn og mulighed for at indgå overenskomstfravigende aftaler
direkte med den enkelte medarbejder. Disse krav ville TL ikke imødekomme. På
den baggrund endte vi i forligsinstitutionen. Efter forgæves forsøg på et resultat i
forligsinstitutionen blev overenskomsterne med Dansk Byggeri, Tekniq, Dansk
Erhverv Arbejdsgiver, DIO 2 (tidl. HTS) og Dansk Mode & Textil omfattet af
forligsmandens mæglingsforslag. Se mæglingsforslaget under de enkelte
overenskomster.
Herunder ses resultater af de enkelte overenskomster i kongresperioden:
DIO 1 - Industriens Funktionæroverenskomst
OK 2010
De vigtigste nyskabelser:
• Anciennitetskrav for indtrædelse i pensionsordningerne sænkes fra 9 til 2
måneder
• Ligelønsloven blev indarbejdet i overenskomsten. Sikrer synlighed og fagretlig
behandling.
• Etablering af et ligelønsnævn til behandling i ligelønssager. Giver bedre og
hurtigere behandling af denne komplicerede type sager. Endvidere gives
bedre mulighed for at få udleveret oplysninger i forbindelse med opstart af
ligelønssag.
• Grundlovsdag gøres til hel fridag. Får ikke betydning i overenskomstperioden.
• Forældreorlov udvides fra 9 til 11 uger. Hvoraf der øremærkes 4 uger til hver
forælder (i alt 8 uger).
• Elever sikres ret til invalidepension, forsikring ved kritisk sygdom og
dødsfaldssum.
• Satsforhøjelser for elever og praktikanter på 2,0% pr. 01.03.10 og 2,5% pr.
01.03.11.
• Ved opsigelse af funktionær, kan vedkommende ikke pålægges at afholde
feriefridage i opsigelsesperioden.
• Tillidsrepræsentanter får ret til overarbejdsbetaling, når almindelig arbejdstid
overskrides som følge af møder og andet arbejde, som ledelsen har
iværksat.
• Vikardirektivet implementeres i overenskomsten i perioden.
OK 2012
De vigtigste dele af resultatet i Industriens Funktionæroverenskomst var:
• Seniorordning.
• Fleksibel forældreorlov og højere maks. timebetaling.
• Forbedret barselspension.
• Pension af alle løndele (A-skattepligtige indkomst).
• Pension fra 18 år, dog ikke elever.
• Revision af teksten om pension i OK-perioden.
• Opsparing af selvvalgt uddannelse - maks. 6 uger.
• IKUF-uddannelse, når timelønnede er på arbejdsfordeling.
• Omlægning af administration af selvvalgt uddannelse.
• Rådgivning fra TEKSAM i uddannelsesarbejdet.
• Mulighed for lokalaftale om udvidet arbejdstid.
• Højere bidrag til Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond –
praktikpladskampagne
• Brug af elektroniske dokumenter til lønsedler/feriekort mv.
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Dansk Byggeri
OK 2010
Overenskomsten fulgte funktionæroverenskomsten indgået med DI. Yderligere
ændringer var:
• Alene medarbejdere, der er medlem af TL har stemmeret ved valg af
tillidsrepræsentant.
• I overenskomstperioden var der fælles udvalgsarbejde med PFA, hvor
pensionsbestemmelserne blev gennemskrevet. Gennemskrivningerne
erstattede de gældende pensionsbestemmelser.
• Nyoptagne virksomheder og tilpasningsforhandlinger.
• Reglerne om varierende ugentlig arbejdstid omskrives, så lokale parter kan
fastlægge rammerne for de ugentlige arbejdstider.
• Reglerne for behandling af uoverensstemmelser skærpes, idet begæring om
organisationsmøde skal være modparten i hænde senest én måned efter
mæglingsmødets afholdelse.
I forlængelse af forhandlingerne i 2010 var der enighed om, at sætte fokus på
seniorpolitik med henblik på, at få medarbejderne til at blive længere på
arbejdsmarkedet. Der var under drøftelserne enighed om, at det er meget
individuelt, hvad der er væsentligt for at den enkelte føler sig tilskyndet til at blive
på arbejdsmarkedet. På denne baggrund blev der sammen med HK og Dansk
Byggeri udarbejdet en pjece, som danner grundlag for individuelle drøftelser og
løsninger.
Dansk Byggeri kontaktede i maj 2011 Teknisk Landsforbund, idet de ønskede at
sammenskrive deres to funktionæroverenskomster med henholdsvis Teknisk
Landsforbund og HK. Sammenskrivningen skulle alene være en teknisk
sammenskrivning. Dansk Byggeri var med de øvrige medlemmer i BAT-kartellet i
gang med en sådan sammenskrivning. Derudover ville en sammenskrivning lette
administrationen for Dansk Byggeris medlemmer, da de så kun ville have én
overenskomst at forholde sig til.
Teknisk Landsforbund mente ikke, at tiden var til en sådan sammenskrivning, fordi
arbejdsgiverne ikke ønskede at rette mindre ubalancer i forbindelse med dette
arbejde, men gik efter laveste fællesnævner.
OK 2012
Mæglingsforslaget i 2012 indeholdt følgende elementer af betydning for dette
område:
• Seniorordning svarende til den på Industriens område.
• Fleksibel forældreorlov samt forhøjelse af den maksimale timesats under
forældreorlov.
• Forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov hæves.
• Brug af elektroniske dokumenter til lønsedler, feriekort mv.
• Opkrævningen til DA/LO Udviklingsfond hæves med 4 øre til i alt 40 øre pr.
arbejdstime.
• Regulering af elevlønninger.
TEKNIQ
OK 2010
Overenskomsten fulgte funktionæroverenskomsten indgået med DI. Yderligere
ændringer var:
• Alene medarbejdere, der er medlem af TL har stemmeret ved valg af
tillidsrepræsentant.
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• I overenskomstperioden var der fælles udvalgsarbejde med PFA, hvor
pensionsbestemmelserne blev gennemskrevet. Gennemskrivninger
erstattede de gældende pensionsbestemmelser.
• Nyoptagne virksomheder og tilpasningsforhandlinger.
• Der nedsættes et udvalg, der løbende følger udviklingen i ”Teknikerpension”.
• Der etableres et udvalg, der analyserer og drøfter overenskomst- og
lovgivningsmæssige barrierer for ældres beskæftigelse.
• Hævelse af sats for anvendelse af eget befordringsmiddel.
• Reglerne for behandling af uoverensstemmelser skærpes, idet begæring om
organisationsmøde skal være modparten i hænde senest én måned efter
mæglingsmødets afholdelse.
OK 2012
Mæglingsforslaget i 2012 indeholdt følgende elementer af betydning for dette
område:
• Seniorordning svarende til den på Industriens område.
• Fleksibel forældreorlov samt forhøjelse af den maksimale timesats under
forældreorlov.
• Forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov hæves.
• Brug af elektroniske dokumenter til lønsedler, feriekort mv.
• Opkrævningen til DA/LO Udviklingsfond hæves med 4 øre til i alt 40 øre pr.
arbejdstime.
• Regulering af elevlønninger.
Dansk Erhverv Arbejdsgiver
OK 2010
Overenskomsten fulgte funktionæroverenskomsten indgået med DI. Yderligere
ændringer var:
• Nedsættelse af anciennitet for ret til barns første sygedag fra 12 til 9
måneder.
• Ret til frihed ved barns indlæggelse fra ansættelsestidspunktet, tidligere var
der krav om 12 måneders anciennitet.
• Hvis pensionsordningen er en anden end Tekniker Pension, er der nu kun
krav om 3 måneders anciennitet mod tidligere 9 måneder.
• Ved lokalaftale kan der laves overenskomstfravigende aftaler om arbejdstid,
deltid og overarbejde.
OK 2012
Mæglingsforslaget i 2012 indeholdt følgende elementer af betydning for dette
område:
• Seniorordning svarende til den på Industriens område.
• Fleksibel forældreorlov samt forhøjelse af den maksimale timesats under
forældreorlov.
• Forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov hæves.
• Pension af alle løndele.
• Hurtigere sagsbehandling ved bortvisning.
• Brug af elektroniske dokumenter til lønsedler, feriekort mv.
• Opkrævningen til DA/LO Udviklingsfond hæves med 4 øre til i alt 40 øre pr.
arbejdstime.
• Regulering af elevlønninger.
• Mulighed for udvidet arbejdstid – dog kun hvis overenskomsten i forvejen
giver mulighed for ved lokalaftale at fravige arbejdstidsreglerne.
DIO 2 (tidligere HTS)
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OK 2010
Overenskomsterne fulgte funktionæroverenskomsten indgået med DI. Yderligere
ændringer var:
• Nedsættelse af anciennitet for ret til barns første sygedag fra 12 til 9
måneder.
• Hvis pensionsordningen er en anden end Tekniker Pension, er der nu kun
krav om 2 måneders anciennitet mod tidligere 9 måneder.
• Ved lokalaftale kan der laves overenskomstfravigende aftaler om ferie,
feriefridage og samarbejde.
OK 2012
Mæglingsforslaget i 2012 indeholdt følgende elementer af betydning for dette
område:
• Seniorordning svarende til den på Industriens område.
• Fleksibel forældreorlov samt forhøjelse af den maksimale timesats under
forældreorlov.
• Forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov hæves.
• Pension af alle løndele.
• Hurtigere sagsbehandling ved bortvisning.
• Brug af elektroniske dokumenter til lønsedler, feriekort mv.
• Opkrævningen til DA/LO Udviklingsfond hæves med 4 øre til i alt 40 øre pr.
arbejdstime.
• Regulering af elevlønninger.
• Mulighed for udvidet arbejdstid – dog kun hvis overenskomsten i forvejen
giver mulighed for ved lokalaftale at fravige arbejdstidsreglerne.
Dansk Mode & Textil
OK 2010
Fornyelsen af overenskomsten endte med et 2-årigt forlig, der holdt sig inden for
rammen af Industriforliget. Dog lykkedes det at få 3,50 kr. ekstra pr. time i løn
under barsel. Hovedlinjerne i forliget lød som følger:
• Grundlovsdag blev hel fridag med løn
• Forældreorloven udvides fra 9 til 11 uger, hvoraf 4 uger reserveres til far og 4
uger reserveres til mor. Maksimumsbetaling forhøjedes til 133,50 kr. pr.
time.
• Pensionsanciennitet nedsættes fra 9 til 2 måneder.
• Ved arbejdsgivers opsigelse kan der ikke længere varsles afholdelse af
feriefridage i opsigelsesperioden.
• Ligelønsloven blev indarbejdet. Muligheden for lønoplysninger blev udvidet, og
der indførtes et ligelønsnævn.
• Elever på over 20 år ved uddannelsesstart blev omfattet af
pensionsordningerne.
• Regulering af elevlønninger.
• Det blev præciseret, at kun medlemmer af TL kan stemme ved valg af TR.
• Der indførtes en bestemmelse om tilpasningsforhandlinger ved virksomheders
optagelse i Dansk Mode & Textil.
• Bestemmelse med parternes anbefaling af fritstilling ved opsigelse blev flyttet
fra protokollat ind i overenskomsten.
OK 2012
Mæglingsforslaget i 2012 indeholdt følgende elementer af betydning for dette
område:
• Seniorordning svarende til den på Industriens område.
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Fleksibel forældreorlov samt forhøjelse af den maksimale timesats under
forældreorlov.
Forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov hæves.
Pension af alle løndele.
Hurtigere sagsbehandling ved bortvisning.
Brug af elektroniske dokumenter til lønsedler, feriekort mv.
Opkrævningen til DA/LO Udviklingsfond hæves med 4 øre til i alt 40 øre pr.
arbejdstime.
Regulering af elevlønninger.

DS Håndværk og Industri
OK 2010
De vigtigste nye punkter i 2010 var:
• Ændrede regler for forberedelse af faglig voldgift
• Løntabsgodtgørelse i forbindelse med kompetenceudvikling udgør 100%.
• Kompetenceudvikling i virksomhederne skal understøttes.
• Offshore tillæg forhøjes pr. 01.03.10 med 1,5%, og pr. 01.03.10 med 2%.
• Forenkling af proceduren vedr. indberetning til fonde.
• Ændrede regler for feriefridage herunder udbetaling. Feriefridage kan ikke
pålægges afholdt i en opsigelsesperiode.
• Fritvalgskonto med indbetaling af 1% af lønnen.
• Arbejdsmiljøspørgsmål, hvor sikkerhedsorganisation ikke er påbudt.
• Alle teknikere er omfattet af pensionsordningen.
• Protokollat om offshore og kompetenceudviklingskonto kan fraviges og/eller
suppleres ved lokalaftale.
OK 2012
De vigtigste nye punkter ved OK12:
• Overenskomsten gælder tillige forsyningsvirksomhedernes arbejdsgivere.
• Overenskomsten gælder tillige inden for Dansk Låsesmede Forenings område.
• Virksomheder kan, hvis visse kriterier er opfyldte etablere
kompetenceudviklingsfond i virksomheden.
• Maks. betaling under forældreorlov hæves til 142 kr. pr. time.
• Opsigelse af lokalaftaler af mindre væsentlig betydning.
• Højere bidrag til udviklings- og uddannelsesordning.
• Bidrag til tillidsrepræsentanters kursusdeltagelse betales af udviklings- og
uddannelsesordningen.
• Børns hospitalsindlæggelse hæves til at gælde børn under 16 år.
• Yderligere uddannelse i forbindelse med opsigelse.
Danske Ark
OK 2008
Ved forhandlingerne blev der opnået et tilfredsstillende resultat med DANSKE ARK.
De samlede forbedringer i løn og pension var beregnet til 12,8%. Det viste sig
efterfølgende, at parterne ikke var enige om, hvordan forbedringerne skulle
udmøntes. DANSKE ARK var af den opfattelse, at alle forbedringer skulle tage
udgangspunkt i lønniveauet pr. 31.03.08, mens organisationerne var af den
opfattelse, at man skulle gøre som man ”plejer” og at alle reguleringer derfor skulle
tage udgangspunkt i det til enhver tid gældende niveau. Forbundene vandt
voldgiften, og de samlede forbedringer i perioden for løn og pension blev således
13,1 %, set i forhold til niveauet den 31.03.08.
Branchen blev hårdt ramt, da krisen kom, og antallet af TL ansatte inden for
området er i dag kun ca 2/3 af, hvad det var ved forhandlingerne i 2008. Ud over
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de egentlige afskedigelser ønskede en lang række arbejdspladser at indgå aftaler
om arbejdsfordeling, der betød at medarbejderne fik en kortere ugentlig arbejdstid,
men med en tilsvarende reduktion i lønnen. Teknisk Landsforbund frarådede
sådanne aftaler, da de ikke giver sikkerhed for, at virksomhederne kommer
igennem krisen.
Lønudviklingen inden for arkitektområdet med denne overenskomst skulle vise sig
at blive væsentligt bedre end inden for det øvrige private område, og det gav et
stort pres på forhandlingerne i 2011.
I efteråret 2010 gennemførte parterne i fællesskab en undersøgelse af
medlemmernes og virksomhedernes holdninger til arbejdstidsreglerne og
lønsystemet. Denne undersøgelse fik betydning for forhandlingerne i både 2011 og
2012, da den blandt andet gjorde det klart at medarbejdersiden var meget skeptisk
over for forandringer, og at gennemførelse af forandringer derfor kun ville kunne
lade sig gøre med en imødekommelse af krav fra lønmodtagerside om blandt andet
gennemsigtighed.
OK 2011
Arbejdstidsreglerne blev centrale i forhandlingerne i 2011. Forhandlingerne foregik i
fællesskab mellem Arkitektforbundet, Konstruktørforeningen og TL. Efter lange seje
forhandlinger og en tur i Forligsinstitutionen blev der opnået enighed om en ny 1årig overenskomst. Heri indgik et nyt arbejdstidssystem med en større fleksibilitet,
men også med en større gennemskuelighed. Løn og pension blev reguleret med
sammenlagt 1,85%, og der blev indgået aftale om, at der skulle forhandles igen
allerede i 2012, specielt med henblik på en omlægning af lønsystemet.
Forliget blev godkendt ved urafstemning.
OK 2012
Også forhandlingerne i 2012 foregik i fællesskab med Arkitektforbundet og
Konstruktørforeningen. DANSKE ARKs udgangspunkt var, at man gerne ville have
en helt fri løndannelse. Skulle overenskomsterne indeholde noget med løn, burde
det alene være en startløn. Dette afviste vi klart fra organisationerne, idet
opfattelsen var og er, at det er hverken virksomhederne eller medarbejderne klar
til.
Det lykkedes at blive enige om en ny 3-årig overenskomst med en markant
omlægning af lønsystemet, således at der med virkning fra udgangen af 2012
arbejdes med individuelt aftalt løn, der afspejler kompetencer og opgaver. Den
enkeltes aftalte løn skal som minimum svare til centralt aftalte lønbånd, der angiver
en minimumsløn i forhold til anciennitet. Målet er skridt for skridt - at komme væk
fra det anciennitetsbaserede system. Opfylder arbejdsgiverne det aftalte krav om
en gennemsnitlig lønudvikling på 2,5% inden for de kommende to år, fjernes det
øverste lønbånd, det nederste forhøjes 01.01.15. Organisationerne afholder i
fællesskab forhandlingskurser for medlemmerne i efteråret 2012.
Derudover er det aftalt, at pensionsbidraget i perioden forhøjes til 13%, uden
reduktion i nettolønningerne.
Som led i forliget blev det aftalt, at indføre en særlig aflønningssats for
voksenelever og at designere med en kandidatuddannelse (cand. design) er
omfattet af overenskomsterne med TL og Arkitektforbundet, idet de to forbund
begge mener at kunne organisere faggruppen, og er enige om, at det er helt
centralt at få dem omfattet af overenskomsterne.
Forliget blev vedtaget ved urafstemning.
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PLF (Praktiserende Landinspektørers Forening)

2011
Den 01.04.11 blev overenskomsten med Praktiserende Landinspektørers Forening
(PLF) fornyet. Resultatet skønnes at have en bruttoværdi på ca 7%. Vores betaling
for forbedringerne er omlægningen af uddannelsesmidlerne, der ikke længere
opspares fra år til år – og allerede opsparede midler kan bortfalde 31.10.11, hvis
de ikke er aftalt brugt på uddannelse på det tidspunkt. Overenskomsten er 2-årig.
• Lønnen reguleres for alle med 1,5% pr. 01.07.11 og med 2,5% pr. 01.04.12.
Desuden reguleres løntrin 16 yderligere med 0,5% pr. 01.07.11.
• Elevlønninger følger udviklingen på CO-Industris område. For voksenelever
over 25 år gælder, at de aflønnes med hhv. 80% (1.del) og 90% (2.del) af
løntrin 1A.
• Ekstra rejsetid til beordret midlertidigt tjenestested betragtes som arbejdstid,
og der skal indgås aftale om omfang og betaling.
• Feriefridage kan ikke varsles afholdt i en opsigelsesperiode.
• Der er pr. 01.04.11 ret til 1 seniorfridag og pr. 01.04.12 yderligere 1
seniorfridag for medarbejdere, der har 5 år til pensionsalder.
• Der ydes yderligere 2 ugers forældreorlov – 1 uge til mor og 1 uge til far – så
de nu hver har ret til 4 ugers forældreorlov.
• Ret til frihed på barns 1. sygedag er ændret til ret til frihed 1 dag ved barns
sygdom.
• Ret til frihed med løn op til 5 dage ved indlæggelse på hospital sammen med
et barn under 14 år.
• Ret til frihed ved lægebesøg.
• Orlov uden løn til pasning af nærtstående familie, der er døende eller rammes
af akut kritisk sygdom, bør så vidt muligt imødekommes.
• Talsmænd, der kaldes til møde af ledelsen udenfor almindelig arbejdstid,
aflønnes efter overenskomstens bestemmelser.
• Der afsættes 2.500 kr. yderligere til uddannelse, som virksomheden og
medarbejderen beslutter i enighed – nu i alt kr. 7.500 kr. pr. år.
Arbejdsgiver betaler yderligere max. 2.000 kr. til TL-medlemmers deltagelse
i årsmøde for Det landsdækkende udvalg for landinspektøransatte.
Opsparede uddannelsesmidler fra 01.04.08 til 31.03.11, skal inden den
31.10.11 være anvendt eller aftalt anvendt til uddannelse ellers bortfalder
midlerne. I fremtiden overføres ubrugte uddannelsesmidler ikke fra år til år,
hvis der ikke er indgået aftale om overførsel.
Kooperationen
LO underrettede ultimo 2007 Kooperationen om, at LO ønskede ændringer i den
Kooperative Hovedaftale. Baggrunden var et ønske om tilpasninger som følge af
bortfald af eksklusivretten, herunder eventuelt en indførelse af konfliktret. Da det
ikke var muligt for parterne at opnå enighed til fristens udløb den 30.09.08
opsagde LO den Kooperative Hovedaftale til den 01.04.09.
Dette betød, at man ved overenskomstforhandlingerne i 2010 aftalte, at indtil en ny
hovedaftale er indgået mellem LO og Kooperationen, videreføres hovedaftalen af
01.04.84 mellem med de senere ændringer fra 1992 og 1993 og med tilhørende
protokollater og beskrevne regler uændret, dog således at §5 anses for ophævet.
OK 2010
• Forliget mindede meget om det der blev indgået mellem DI/CO-I. Følgende
punkter blev aftalt:
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Frihed med løn grundlovsdag. For teknikere der i forvejen har fri med løn
grundlovsdag, bibeholdes retten og i stedet forhøjes den særlige
pensionsopsparing svarende til værdien.
• Feriefridage kan ikke af arbejdsgiveren varsles afholdt i en
opsigelsesperiode.
• Udvidelse af betalt forældreorlov.
• Forsøgsordning til at afprøve mulighederne for afvigelse af overenskomstens
tekst, hvilket kræver lokal enighed samt organisationernes godkendelse.
• Implementering af ligelønsloven.
OK 2012
Forhandlingerne er fastsat til den 29.06.12. I marts 2012 har LO meddelt, at der
ikke er forhandlinger i gang vedrørende en ny hovedaftale. TL vil derfor – i lighed
med de øvrige LO forbund - fortsat henvise til den opsagte hovedaftale. Det
forventes at der vil blive indgået et forlig der minder om forliget mellem DI og CO-I
samt Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund.
•

Teatrenes Interesse Organisation (TIO)
OK 2011
Overenskomsten mellem Børneteatersammenslutningen (BTS)/Foreningen af Små
Teatre (FAST) – som nu hedder TIO – og TL udløb pr. 01.07.10. På grund af
fusionsforberedelser/-forhandlinger mellem de to arbejdsgiverorganisationer
accepterede TL – efter anmodning fra BTS/FAST – at forhandlingerne blev
”udskudt” til fusionsforberedelserne var på plads. Forhandlingerne af
overenskomsten startede den 15.02.11. BTS og FAST vedtog fusionen på deres
generalforsamling i udgangen af september 2011 og blev til Teatrenes Interesse
Organisation (TIO).
Resultat i hovedtræk:
Overenskomsten blev delt i 2: Én for det administrative personale og én for det
tekniske personale. Årsagen hertil er, at der i den hidtil gældende overenskomst
var flere forhold, som er uaktuelle for det administrative personale, hvorfor det er
hensigtsmæssigt at have en særskilt aftale for dette personale.
Lønbestemmelserne blev forenklet, således at de 4 lønforløb i 3 kategorier er
afskaffet og i stedet erstattet af en minimumsløn. Disse minimumslønninger
kombineres med bestemmelse om, at lønnen aftales mellem den enkelte
medarbejder i forhold til kvalifikationer, uddannelse og/eller erfaring, stillingens
indhold og ansvar – samt teatrets økonomi og generelle lønpolitik.
Pensionsbidragene forhøjes fra 10% til henholdsvis 11% pr. 01.01.12 og 12% pr.
01.01.14.
Overenskomsterne udløber 01.07.14.

Fonde på det private område
Dansk Byggeri
TL og HK har fælles administration af de to fonde. Der er således oprettet en fælles
bestyrelse bestående af HK, TL og Dansk Byggeri. Det opgøres særskilt, hvor
mange penge, der indbetales på hvert overenskomstområde. Opkrævningen
foretages af Pension Danmark og sekretariatsbetjeningen varetages af Byggeriets
Uddannelser.
Kompetenceudviklingsfonden
I 2010 var der 10 ansøgere og i 2011 var tallet mere end fordoblet til 23 ansøgere.
Fonden har i 2012 besluttet at lave en kampagne, der skal få medarbejdernes og
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virksomhedernes øjne op for, at det er muligt at søge fondens midler til
efteruddannelse. Kampagnen forventes at starte i efteråret 2012.
Samarbejds- og uddannelsesfonden
Bidrag til samarbejds- og udannelsesfonden opkræves ligeledes af Pension
Danmark. Da der ikke på dette område udbetales TR–vederlag, er det begrænset,
hvor mange midler, der er brugt fra denne fond. Der har indtil videre været et
seniorprojekt. Projektet gik ud på udarbejdelse af en pjece, der skulle informere om
de mange forskellige muligheder der er for at tilpasse arbejdspladserne til
seniorerne. Herudover er der tiltag til at lave projekter til styrkelse af det lokale
samarbejde.
Tekniq
Tekniq står for opkrævningen af bidragene til fondene og sekretariatsbetjeningen
varetages af EVU – El og VVS uddannelser.
Kompetenceudviklingsfonden
I 2010 var der 25 ansøgere og der blev udbetalt midler svarende til 84.000 kr. I
2011 har der været udgifter på kurser svarende til 254.750 kr.
Samarbejds- og uddannelsesfonden
Fonden dækker udbetaling af TR-vederlag, som EVU står for udbetalingen af. Der er
herudover igangsat undersøgelser til at lave et projekt vedrørende anskaffelse af
yderligere tillidsrepræsentanter.
DS Håndværk
Ved overenskomsten i 2012 dannede parterne en DS efteruddannelse for TL, som
er den fælles betegnelse for tre typer af aktiviteter. DS efteruddannelse ledes af
Bestyrelsen for DS efteruddannelse, der består af tre personer fra henholdsvis DS
og TL. DS har formandsposten og TL har næstformandsposten. Bestyrelsen holder
møde ca. 4 gange årligt og behandler på disse møder projekter og ansøgninger til
de tre fonde:
•
•

•

Uddannelses- og Udviklingsordning, støtter både udviklings- og
uddannelsesprojekter.
Kompetenceudviklingskonto, aftalt i 2007 som giver mulighed for 14 dages
selvvalgt uddannelse efter ansøgning og ud fra en såkaldt positivliste. Er ved
overenskomsten i 2012 udvidet med en ret til at opsamle uforbrugt
uddannelse fra de to forrige år.
Aftalen om Lokalt samarbejde og TR, som blev aftalt i 2007. Formålet er at
understøtte aktiviteter, der fremmer samarbejdet lokalt, samt støtte til
etablering af tillidsmandsfunktionen.

Kooperationen
Med Kooperationen har TL to fonde: Kompetenceudviklingsfonden og samarbejdsog uddannelsesfonden. Kooperationen står for opkrævning af bidrag til begge
fonde. Fondene administreres sammen med HK. Opkrævningen startede i efteråret
2011 og der har endnu ikke været ansøgninger. Da der er få ansatte på området,
er det ikke store beløb, der bliver opkrævet.
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Dansk Mode & Textil
Medlemmer ansat under Textiloverenskomsten har ret til 2 ugers årlig selvvalgt
uddannelse. Uddannelserne skal være inden for overenskomstens
dækningsområde. Textil- og Beklædningsbranchens Kompetenceudviklingsfond
finansierer uddannelsen.
Fonden administreres i det daglige af Dansk Mode & Textil. I praksis anvendes en
positivliste udarbejdet på grundlag af positivlisten fra Industrioverenskomsten med
tillæg af kendte tekstiluddannelser. Ansøgninger, der ligger udenfor listen,
diskuteres af parterne efterhånden, som de indkommer.
I fondens første år 2008-2009 var der stor uddannelseslyst og fonden brugte stort
set alle midler. Siden er ansøgningerne faldet og fonden havde ved udgangen af
2011 opbygget en kapital på 352.709 kr. svarende til næsten 1 års indbetalinger.
TL følger udviklingen.

Principielle sager på det private område
TL har været involveret i følgende principielle sager på det private område:
Danmarkshistoriens største ligelønserstatning
I september 2009 afsagde Højesteret en historisk dom i en ligelønssag ført af TL.
TL’s medlem tjente 25.600 kr. om måneden, mens hendes to mandlige kolleger
hver fik 33.000 kr. om måneden. Uligheden stod på i 8 år.
Arbejdsgiver begrundede lønforskellen med en række forskellige forklaringer.
Højesteret konstaterede imidlertid, at der ikke fandtes retningslinjer for
fastsættelse af lønnen, samt at der ikke var saglige forhold, der kunne begrunde
lønforskellen. Arbejdsgiver blev dømt til at betale forskellen. Efter tillæg af renter
fik TL’s medlem udbetalt 1.066.649 kr. før skat.
Sagen er ikke blot bemærkelsesværdig på grund af beløbets størrelse, men fordi
Højesteret stillede strenge krav til arbejdsgivers forklaring af lønforskellen mellem
lønmodtagere, der udfører samme arbejde eller arbejde af samme værdi. Sagen
har gjort det nemmere at føre fremtidige ligelønssager.
Religionsdiskrimination
Et medlem blev ansat i en industrivirksomhed. Virksomhedens direktør og ejer
deltog i en pinsemenighed og direktøren var også en vigtig bidragsyder til
menigheden. Efter ansættelsen begyndte TL’s medlem at komme i menigheden.
Direktøren havde en tendens til i arbejdstiden at bemærke, om medlemmet havde
været til de ugentlige møder i bevægelsen, samt om han var gået tidligt. Efter et
bønnemøde var medlemmet i samtale med nogle af menighedens kvinder.
Direktøren brød ind i samtalen med en kommentar om, at medlemmet ikke havde
bedt højt under bønnen. Medlemmet fortalte direktøren om medlemmets holdning
til direktørens syn på homoseksuelle og kvindens stilling samt direktørens tendens
til at blande livet i menigheden og på virksomheden.
Dagen efter var der møde vedrørende kirken på virksomheden. Her udtalte
direktøren, at ”det skulle medlemmet ikke slippe godt fra”. Han iværksatte
endvidere en undersøgelse af medlemmets arbejdspræstation. I de følgende uger
modtog medlemmet to breve fra menigheden med krav om, at medlemmet skulle
møde op i menigheden og undskylde overfor ledelsen herunder direktøren. Brevene
blev afleveret i arbejdstiden i kuverter fra virksomheden.
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I slutningen af måneden blev medlemmet sagt op. I bortvisningen henvistes
endvidere til, at medlemmet skulle have hældt kaffe ud over værkførerens bord.
Ingen havde dog set kaffen blive hældt ud.
Retten i Glostrup konstaterede, at sagens forløb gav retten anledning til at
formode, at der var en sammenhæng mellem opsigelsen og medlemmets tro eller
ikke tro. Da arbejdsgiver ikke kunne bevise, at opsigelsen alene skyldtes saglige
forhold, blev medlemmet tilkendt en godtgørelse på 6 måneders løn. Retten fandt
heller ikke bortvisningen begrundet. Medlemmet havde derfor krav på løn i
opsigelsesperioden på 3 måneder.
Erstatning for opsigelsesvarsel ved opsigelse under ulønnet forældreorlov
Et medlem var på forældreorlov. Den sidste del af hendes løn under barsel udeblev.
TL ophævede herefter ansættelsesforholdet og krævede erstatning for løn i
opsigelsesperioden. Opsigelsesperioden lå i den ulønnede del af forældreorloven.
Da medlemmet ikke havde krav på løn i opsigelsesperioden, opgjorde
Lønmodtagernes Garantifond erstatningen til 0 kr. TL har anlagt sag mod LG med
krav om erstatning svarende til fuld løn i opsigelsesperioden. TL har henvist til, at
et opsigelsesvarsel er beskyttet under forældreorloven. Når erstatningen for varslet
fastsættes til 0 kr., er der ikke tale om en beskyttelse. Her ud over har TL gjort
gældende, at det stort set kun er kvinder, der går på forældreorlov. Dette
medfører, at det stort set kun er kvinder, der kommer ud for at blive sagt op under
forældreorlov og dermed går glip af erstatning for deres opsigelsesvarsel. Som
følge heraf er reglen indirekte diskriminerende. TL har tabt sagen i Østre Landsret i
slutningen af juni 2012 og derefter anket til Højesteret.
Faglig Voldgift, DS
Et medlem fik ved ansættelsen i 2001 oplyst, at man ikke havde nogen
pensionsordning. Virksomheden var imidlertid medlem af DS- Håndværk og
Industri. Arbejdsgiver burde derfor have oprettet en pensionsordning for
medlemmet og betale ind til den. Dette opdagede virksomheden ved medlemmets
fratræden i 2009. Da indbetalte virksomheden bidrag for 5 år. Virksomheden ville
imidlertid ikke betale renter, og den mente at indbetalingerne før 2004 var
forældede. TL anlagde sag og fik medhold i, at forældelsen suspenderes, så længe
medlemmet ikke kendte til kravet. Arbejdsgiver blev pålagt at betale renter.

Det offentlige område
TL har nedenstående overenskomster på det offentlige område:
Finansministeriet (staten):
• Overenskomst for tekniske assistenter og tegnere, tekniske designere og
elever, byggeteknikere, maskinteknikere, kvalitets- og måleteknikere,
produktionsteknologer, bygningskonstruktører, kemoteknikere,
levnedsmiddelteknikere, procesteknologer, bac.scient.cons.,
konserveringsteknikere og inventarkonduktører
(Teknikeroverenskomsten).
• Overenskomst for biologassistenter, biologoverassistenter og
fiskeriteknikere.
• Overenskomst for forskningsteknikere og ingeniørassistenter.
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Det fælles forhandlingsudvalg/Københavns Teater (statsstøttede
teatre):
• Overenskomst for teknisk personale samt skræddere, frisører og sufflører
ved teatre under Københavns Teater.
• Overenskomst for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ved
teatre under Københavns Teater.
• Overenskomst for sceneteknisk personale ved Aarhus Teater, Odense
Teater og Aalborg Teater.
• Overenskomst for sceneteknisk personale ved Den Jyske Opera.
• Overenskomst for teatertekniske elever.
• Overenskomst for teatertekniske elever ved Aarhus Teater.
Kommunernes Landsforening, KL:
• Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere,
produktionsteknologer, procesteknologer, installatører, bach.scient.cons,
formgivere, kulturteknikere og teknisk designerelever
(Teknikeroverenskomsten).
• Overenskomst for bygningskonstruktører og bygningskonstruktører BTH.
• Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl.
• Overenskomst for beredskabspersonale i chef- og lederstillinger ved de
kommunale beredskaber.
• Overenskomst for teknisk personale ved Landsdelsorkestrene.
Danske regioner:
• Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere,
produktionsteknologer, procesteknologer, installatører, bach.scient.cons,
formgivere og tekniske designerelever (Teknikeroverenskomsten).
• Overenskomst for bygningskonstruktører og bygningskonstruktører BTH
• Overenskomst for audiologiassistenter og elever.
Grønlands Landsstyre:
• Overenskomst for tekniske assistenter, tekniske tegnere, tekniske
designere, praktikanter, byggeteknikere, maskinteknikere,
produktionsteknologer, landmålingsteknikere, IT- og
elektronikteknologer, installatører, bygningskonstruktører,
konserveringsteknikere, bach.scient.cons.
Herunder ses resultater af de enkelte overenskomster i kongresperioden:
Staten (Finansministeriet)
OK 2011
Baggrundstæppet for forhandlingerne i 2011 var finanskrisen samt en ”gæld” for de
statsansatte, fordi lønstigningerne de seneste år havde været højere på statens
område end på det private område. Dette skabte meget vanskelige rammer for
forhandlingerne.
Hovedelementerne i resultatet for den 2-årige periode er:
• Generelle lønstigninger på 1,67% pr. 01.04.12.
• Udmøntning fra reguleringsordning (skøn) på 0,03% pr. 01.04.12.
• Forhøjelse af pensionsbidraget på minipensionen med 0,37%.
• Forhøjelse af ATP – den laveste sats.
• Opfordring i fællesoverenskomsten til at udpege en elevansvarlig.
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• Enighed om at gennemføre et serviceeftersyn af de overenskomst- og
aftalemæssige rammer (løndannelsen, arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse,
TR og SU-systemet).
• Fokus på kompetenceudvikling – der er afsat ca. 120 mio. kr.
• Flytning af pensionsordninger for biologassistenter, biologoverassistenter og
fiskeriteknikere samt konserveringsteknikere, bach.scient.cons. fra
Sampension til PFA.
Det fælles forhandlingsudvalg/Københavns Teater - Statsstøttede teatre
OK 2008
Forhandlingskompetencen på dette område ligger hos de enkelte teatre, men
teatrene har etableret Det Fælles forhandlingsudvalg (Københavns Teater), som
varetager forhandlingerne på vegne af alle teatrene (folketeatret.dk, Betty Nansen,
Gasværket, Nørrebro Teater, Republique, Odense Teater, Aarhus Teater, Aalborg
Teater og Den Jyske Opera).
Området er ikke umiddelbart omfattet af CFU-forliget (forliget på det statslige
område), men det er dette forlig, som er udgangspunkt for forhandlingerne.
Forhandlingsresultatet skal godkendes af Finansministeriet.
Denne godkendelsesprocedure fik vi at mærke ved fornyelsen pr. 01.04.08.
Finansministeriet underkendte vores forhandlingsresultat, da de fandt, at
beregningsmetoderne havde været for ”gode”. Vi måtte derfor i efteråret 2008
genoptage forhandlingerne – med ny, ændret beregningsmetode.
Forhandlingerne blev derfor først afsluttet i efteråret 2009 med det resultat at
forhandlingerne blev gennemført inden for en ramme på 12,8% (som på statens
område).
Rammen blev fordelt således:
Generelle lønstigninger
Specielle forhandlinger
Reg. ordning (skøn)

8,37%
2,20%
2,23%

Den afsatte pulje til specielle forhandlinger blev anvendt således:
• Overførsel fra amtslige løntrin til statens skalatrin.
• Omklassificeringer.
• Forhøjelse af pensionsbidrag fra 13,95% til 14,5%.
• Turnéaftale for folketeatret.dk.
• Ophævelse af bestemmelserne vedrørende delt tjeneste.
• Ændring af anciennitetsbestemmelserne, så al beskæftigelse som
teatertekniker medregnes.
• Harmonisering af bestemmelserne vedrørende frihed (så de blev ens i alle
overenskomsterne).
• Indførelse af ny paragraf vedrørende lokale uoverensstemmelser.
OK 2011
Da udgangspunktet for forhandlingerne på teaterområdet er
overenskomstresultatet på statens område betød det, at der heller ikke her var
midler til rådighed til de specielle forhandlinger.
Hovedelementerne i resultatet for den 2-årige periode er:
• Generelle lønstigninger på 1,67% pr. 01.04.12.
• Udmøntning fra reguleringsordningen (skøn) på 0,03% pr. 01.04.12.
• Præciseringer af bestemmelserne vedrørende arbejdstid, overarbejde.
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• Ny bestemmelse vedrørende sygdom: Der indregnes 7,4 timer pr. sygedag
ved en 5 dages uge, 6,2 timer ved en 6 dages uge.
• Der ændres i indkaldelse til tjeneste, således at der ikke kan indkaldes til
mindre end 3 timer.
• Ændring i dækningsområdet, således at undtagelser fra overenskomsten
udgår.
• Ny paragraf vedrørende deltagelse i efter- og videreuddannelse.
• Nyt bilag vedrørende kompetenceudvikling.
Herudover er det aftalt, at der i overenskomstperioden nedsættes arbejdsgrupper,
som arbejder videre med harmonisering, ensretning og stillingskategorier i de
forskellige overenskomster samt med løn- og ansættelsesvilkår i forbindelse med
turné.
Overenskomstresultatet blev et ja og TL afventer nu tilbagemelding fra Københavns
Teater, der skal have resultatet godkendt af Moderniseringsstyrelsen i
Finansministeriet.
Grønlands Landsstyre
OK 2009
Overenskomsten mellem Grønlands Landsstyre og Teknisk Landsforbund for
teknikere i Grønland er fornyet pr. 01.04.09 for en 3-årig periode.
Der blev forhandlet inden for en ramme på 10,95%, og resultatet indeholdt
følgende:
• Generelle lønstigninger på 5% pr. 01.04.09, 2,98% pr. 01.04.10, 2,98% pr.
01.04.11.
• Forhøjelse af paragraftillæggene på 10%.
• Forhøjelse af pensionsbidrag fra 4,98% til 6,37%.
• Indførelse af snevagtstillæg i Sermersooq kommune.
OK 2012
Overenskomsten for teknikere i Grønland skal fornys pr. 01.04.12. Der er indsamlet
krav blandt de berørte medlemmer, som efterfølgende er behandlet i Statsudvalget
og indstillet til godkendelse i Hovedbestyrelsen.
Hovedbestyrelsen har godkendt kravene, som i hovedtræk går på:
• Udvidelse af overenskomstens dækningsområde.
• Generelle lønstigninger.
• Forhøjelse/indførelse af diverse tillæg.
• Forhøjelse af pensionsbidrag.
• Flere særlige feriedage.
• Forhøjelse af ferierejsetillægget.
• Indførelse af ret til frihed med løn ved barns 2. sygedag.
• Ændring af merarbejdsaftalen.
• Nedsættelse af arbejdstid til 37 timer/uge.
• Overtidsbetaling beregnes af alle løndele.
Der er aftalt forhandlinger med Grønlands Landsstyre i uge 42.
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Kommuners Landsforening (KL) og Danske regioner
OK 2011
Statsudvalget og kommunaludvalget tog fat på OK11 ved et fællesmøde i marts
2010 med henblik på at drøfte, hvorledes indsamlingen af krav skulle foregå.
Herudover drøftede udvalgene, hvilke temaer, der var aktuelle. I lighed med
tidligere blev der nedsat fokusgrupper med henblik på at diskutere temaer/emner
mere indgående. Karteludvalgene besluttede, at indsamlingen af krav skulle foregå
via hjemmesiden ved hjælp af en spørgeramme, som udvalgene diskuterede
indholdet af.
Følgende faktorer dannede baggrundstæppe for de kommunale og regionale
forhandlinger:
• I starten af kongresperioden havde vi en del efterdønninger fra
kommunalreformen. Man begyndte at komme på plads med
strukturændringer og sammenlægninger af forvaltningsområder. Det betød
både omflytninger og nedlæggelse af arbejdspladser. Specielt inden for
beredskabet skete der store ændringer, som medførte nedlæggelse af en
række stillinger.
• Resultatet på det kommunale område i 2008 var rigtigt tilfredsstillende –
ingen havde forudset at man inden for 2 år ville have en ganske anden
økonomisk situation, som medførte drastiske fald i lønudviklingen i den
private sektor.
• Den væsentlige ændring i den økonomiske situation medførte at grundlaget
for forhandlingerne var et underskud i forhold til reguleringsordningen.
Reguleringsordningen er den mekanisme, der sikrer at lønudviklingen på det
offentlige område følger udviklingen på det private område.
Hovedelementerne i de to-årige resultater så herefter således ud:
• Gælden fra reguleringsordningen pr. 01.10.10 blev det første år betalt uden
at de ansatte blev sat ned i løn, og der blev aftalt stigninger for det andet
år, som man forventede kunne sikre reallønnen. Efterfølgende har det
imidlertid vist sig, at prisudviklingen er væsentligt større end lønudviklingen,
og der har således i perioden været en nedgang i reallønnen.
Reguleringsordningen blev fastholdt.
• Også i forhold til den lokale løndannelse (tidligere ”ny løn”) skete der
ændringer, idet der ikke blev afsat midler til den såkaldte
forlodsfinansiering. Det har efterfølgende i perioden vist sig, at det har
medført meget vanskelige vilkår for forhandling af lokalløn.
Desuden er der indgået følgende generelle aftaler:
• Retten til seniordage/seniorbonus blev gjort til en permanent ordning
• Hoved-MED får færre obligatoriske opgaver. MED-rammeaftalen er
smidiggjort.
• Ved arbejdsmangel blev opsigelsesvarslet for TR forbedret således, at det er
det individuelle varsel, dog minimum 6 måneder. I forlængelse af denne
ændring opstod der uenighed om grundlaget for beregning af godtgørelse til
afskedigede tillidsrepræsentanter, hvilket måtte afklares ved voldgift.
Organisationerne fik medhold, og godtgørelsen skal beregnes ud fra det
længere personlige varsel.
• Arbejdsmiljørepræsentanterne fik bedre regler om funktionsløn. I
kommunerne kan der aftales funktionsløn, mens der i regionerne skal indgås
forhånds-aftaler om honorering.
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•
•

•

Der er fra 01.01.12 mulighed for at foretage en selvfinansieret forhøjet
løbende indbetaling til pension, mod tilsvarende lønreduktion.
Inden for det kommunale område blev det aftalt at sætte særligt fokus på at
sikre et rimeligt forhold mellem antallet af ordinært ansatte og
ekstraordinært ansatte via bedre information.
Ligeledes blev der inden for det kommunale område oprettet en
tryghedspulje, med henblik på at finansiere tryghedsskabende aktiviteter i
forbindelse med afskedigelse af medarbejdere inden for
overenskomstgrupperne i OAO. Erfaringerne i skrivende stund er, at puljen
næsten ikke anvendes, og de tilbagemeldinger vi får fra Teknisk
Landsforbunds tillidsrepræsentanter er, at det til dels skyldes, at de
medarbejdere, der er blevet afskediget/har valgt at tage imod
fratrædelsesordninger, først og fremmest er ældre medarbejdere, som er
overgået til efterløn/pension.

Til de specielle forhandlinger på de enkelte overenskomster blev der afsat 0,3% af
lønsummen for gruppen.
Midlerne blev anvendt således:
I overenskomsterne for tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer,
procesteknologer, installatører, bach.scient.cons i konservering, formgivere,
audiologiassistenter og kulturteknikere og elever og bygningskonstruktører blev der
aftalt ændringer i lønforløb:
Stillingsbetegnelse
Løntrin
Løntrin fra
01.04.11
01.01.12
Tekniske designere med særligt fagligt
28
28 + 1.250 kr.
ansvar/ledelsesopgaver
(31.03.2000niveau)
Tekniske designere med særligt fagligt
30 + 1.800 kr.
31
ansvar/ledelsesopgaver
(31.3.2000niveau)
Landmålings- bygge- eller
21 + 1.800 kr.
24 + 1.800 kr.
maskinteknikere i Københavns kommune (31.3.2000(31.03.2000niveau)
niveau)
Kulturteknikerelever
3
4
Bygningskonstruktører
29
29 + 1.400 kr.
(31.03.2000niveau)
Pensionen blev med virkning fra 01.01.12 forhøjet fra 16,1% til 16,15% for
tekniske designere m.fl.. For bygningskonstruktører blev den forhøjet fra 16,6% til
16,65%.
ATP bidraget - for grupper på E-sats blev ændret til den nye F-sats, svarende til
388 kr./år.
I overenskomsten for assistenter, mestre, driftsledere blev pensionsbidraget
forhøjet med 0,28% fra 17,72% til 18,0% med virkning fra 01.01.12.
ATP bidraget forhøjet fra 01.01.12 fra E-sats til A-sats svarende til 776 kr./år.
I overenskomsten for beredskabspersonale i chef- og lederstillinger blev
vagtbetalingen for indsatsledervagten forhøjet med 12,50 kr. til 365,70 kr.
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(31.03.2000 niveau) mandag– torsdag og med 24 kr. til 565,20 kr. (31.03.2000
niveau) fredag–søndag. Forhøjelsen sker fra 01.01.12.
I Overenskomsten for teknisk personale ved landsdelsorkestrene blev
pensionsbidraget forhøjet med 0,35% fra 14% til 14,35% med virkning fra
01.01.12.
I overenskomsterne på det regionale område blev der aftalt følgende ændringer:
I overenskomsten for tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer,
proces-teknologer, installatører, bach.scient.cons., formgivere og elever og
overenskomsten for audiologiassistenter, audiometrister og elever, blev ATP
bidraget - for grupper på E-sats forhøjet satsen til F-sats og for grupper på C-sats
forhøjet satsen til E-sats, alle forhøjelser svarer til ca. 388 kr./år.
Gældende for audiologiassistenter
Arbejdstidsaftalen blev forbedret, således at aften- og nattillæg tillægges 2% i
pension og to halve fridage (1. maj og grundlovsdag) samles til én hel fridag. 1.
maj er som hovedregel en hel fridag.
Herudover er der betalt for forbedringer af voksenelevlønninger, som blev aftalt i
2008 med finansiering ved OK11.
I overenskomsten for professionsbachelorer på det tekniske område
(bygningskonstruktører) blev grundlønningerne for bygningskonstruktører forhøjet
fra grundløn 29 til grundløn 29 + 3.000 kr. (31.03.2000 niveau) med virkning fra.
01.01.12. Forliget blev vedtaget ved urafstemning.

På vej mod OK 13
I skrivende stund er vi ved at indhente krav fra medlemmerne til
overenskomstforhandlingerne i 2013. Desværre er der ikke meget der tyder på, at
det økonomiske grundlag forbedres væsentligt, og med det kendskab, der er til
lønudviklingen i den private sektor kan man allerede nu se, at det bliver en
udfordring at fastholde reallønnen.
Spørgsmålet om at få øget den effektive arbejdstid inden for det offentlige område
blev sat på dagsordenen i løbet af 2011 og 2012. Men allerede i 2008 forsøgte
Region Nord at slippe af med ordninger, så medarbejdere havde ret til fri
juleaftensdag, nytårsaftensdag, ½ fridag 1. maj og ½ fridag grundlovsdag, når det
ikke direkte fremgik af overenskomsterne at man havde retten til frihed – det var
blandt andet tilfældet for TL’s grupper, hvor der står i overenskomsterne, at de
ansatte har ret til fri i det omfang, som gælder for andre personalegrupper. I 2008
fik vi regionen til at trække sin meddelelse tilbage, men efterfølgende har
Akademikernes Centralorganisation (AC) tabt en voldgiftssag om en tilsvarende
bestemmelse. I skrivende stund ved vi således ikke om det kan lykkes for os at
fastholde retten til frihed på disse dage for de medarbejdere der hidtil har haft det,
men det er formentlig tvivlsomt.

Pension

Pension er en væsentlig del af ansættelsesvilkårene for næsten alle TL’s
medlemmer. Pensionsordningerne har to centrale formål: Det ene er opsparing til
alderdommen, det andet er sikring af et ordentligt leveunderlag i tilfælde af, at man
mister sin erhvervsevne.
TL har gennem samarbejde med PFA sikret sig, at der oprettes gode og
tidssvarende pensionsordninger for alle medlemmer. Langt størsteparten af
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forbundets offentligt ansatte medlemmer har deres pension i TLP ordningen
(Teknisk Landsforbunds Pensionsforening) og en meget stor del af de privatansatte
har deres ordninger i TP (Tekniker Pension).
På det private arbejdsmarked har arbejdsgiverne i vidt omfang mulighed for at
vælge andre leverandører af pensionsordninger, efter de regler der gælder i de
enkelte overenskomster.
For Teknisk Landsforbund er det væsentligt, at medlemmerne oplever at
ordningerne kan opfylde den enkeltes behov, og her er det især spørgsmålet om
sammensætningen af forsikringsydelser der er interessant. Har man børn vil man
gerne have en børnepension, og måske også en ekstra god sikring, hvis man skulle
miste sin erhvervsevne. Er man ældre vil man måske gerne sætte så meget af til
alderdommen som muligt.
På denne baggrund skete der tilbage i 2008 ændringer i TLP og TP ordningerne. I
forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2010 blev det aftalt med Tekniq og
Dansk Byggeri, at de alternative ordninger efter disse overenskomster, som
minimum skulle indeholde muligheder svarende til TP. I forbindelse med
forhandlingerne i 2012 er det aftalt med DI, at bestemmelserne i CO-I/DI
overenskomsten skal gennemgås i den kommende periode med samme formål.
Historisk har de fleste arbejdsmarkedspensionsordninger været såkaldte
gennemsnitsrente produkter, hvor man har været garanteret en bestemt
forrentning af sit depot. I forbindelse med finanskrise med videre har det givet et
meget stort pres på ordningerne, og EU har fastsat fælles regler for, hvordan
selskaberne skal stille sikkerhed for sådanne gennemsnitsrenteprodukter, hvilket i
høj grad begrænser pensionsselskabernes investeringsmuligheder. Det har betydet,
at man i højere grad er overgået til markedsrenteprodukter – pensionsopsparinger
hvor den forrentning man får er afhængig af udviklingen på finansmarkederne. Der
loves altså ikke mere, end man er sikker på at kunne holde.
I kongresperioden har TL ligeledes indgået en aftale med PFA om, at alle
medlemmer har mulighed for at få en helbredssikring. Det har dog været vigtigt for
TL, at den ikke var en obligatorisk del af ens pensionsordning, men et tilvalg for
den enkelte.
Ny aftale i 2012
Teknisk Landsforbund og PFA vil i løbet af 2012 indgå aftale om, at ændre TP
ordningen således at alle fremover bliver omfattet af markedsrente produkter.
Samtidig falder omkostningerne til forsikringsbaserede ydelser og administrationen.
Aftalen forventes indgået i efteråret 2012.
Finanstilsynet har i kongresperioden skærpet sin holdning til selskabernes
administrationsomkostninger, og det er nu et krav, at der skal være
gennemsigtighed i forhold til hvor store omkostningerne er, og hvad de anvendes
til. En udvikling vi kun kan være tilfredse med. Størrelsen af pensionsbidraget er til
stadig diskussion. Levealderen bliver højere, og vores krav til livet efter at vi er
gået på pension er blevet større, og mere økonomisk krævende. Spørgsmålet er
derfor, hvor meget der skal indbetales for at ordningerne kan matche
forventningerne.
På det offentlige område indbetales der nu over 16% af den pensionsgivende løn,
mens hovedreglen på det private område er 12%. Det må forventes at der
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fremover vil blive stillet krav ved overenskomstforhandlingerne om større
indbetalinger.
Som nævnt er det ikke kun alderspension, der skal sikres med indbetaling til
pensionsordningerne men også forsørgelsesgrundlaget i de situationer, hvor man
mister sin erhvervsevne i en yngre alder.
Vigtigheden af dette viser sig især, når der dukker situationer op, hvor arbejdsgiver
ikke har indbetalt korrekt, og vores medlem derfor kan komme til at stå i den
situation, at der ikke er den fornødne forsikringsdækning.

Pensionssager
Forbundet har i den forløbne kongresperiode haft et par rigtigt kedelige sager.
En sag omhandler det forhold, at en arbejdsgiver ikke har indbetalt for en konkret
medarbejder, men har indbetalt for de øvrige teknikere. Forbundet har forlangt, at
virksomheden stiller garanti for de udbetalinger medlemmet har krav på.
Virksomheden har afvist at stille en sådan garanti, men har dog løbende holdt
medlemmet skadesløs - med henvisning til, at PFA/ Tekniker Pension var forpligtet
til at udbetale. Sagen verserer ved retten og PFA har ved Landsretten fået
medhold. Hvordan det videre kommer til at gå, ved vi ikke i skrivende stund, da
arbejdsgiver har søgt ret til at få sagen prøvet ved Højesteret.
I en anden sag har der – i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse - været en
medarbejder, der ikke bliver omfattet af den ordning virksomheden har på
overdragelsestidspunktet, fordi man er i gang med overvejelser om at skifte
leverandør.
Inden leverandørskifte er på plads får vores medlem konstateret en invaliderende
sygdom, og kan dermed ikke få en ordning der indeholder en forsikring mod
erhvervsevne tab. Der verserer nu en sag om, hvis ansvaret er, og dermed hvem
der skal betale. Det særlige i denne sag er, at PFA havde fremsendt tilsagn om
pensionsordning til medlemmet, selv om aftalen ikke var på plads, og at
virksomheden havde en ekstern rådgiver på, som ikke have sikret sig at ordningen
var på plads. Sagen er berammet til domsforhandling den 15.01.13.
I en tredje sag havde en arbejdsgiver med en personligt ejet virksomhed indbetalt
til en forkert ordning, med en ringere dækning i forbindelse med erhvervsevnetab,
end der er i TP, som vedkommende havde krav på at være i. Forbundet stillede på
denne baggrund krav om garanti for medlemmets udbetalinger, men måtte
konstatere, at et sådant krav ikke kunne imødekommes, men ville medføre at
virksomheden ville gå konkurs. Efterfølgende gik virksomheden alligevel konkurs og
forbundet rejste kravet mod boet. Sagen beror lige nu på, at ejeren af
virksomheden har anmodet om at få gældssanering. Bevilges denne, vil vores
medlem kun få en ganske lille udbetaling set i forhold til sit krav.
Et særligt problem opstår i forbindelse med virksomheders konkurs.
Lønmodtagernes Garantifond dækker alene bidrag, som skulle have været indbetalt
mindre end 6 måneder bagud. Har arbejdsgiveren undladt at indbetale – og det
sker altså jævnligt – for at holde skindet på næsen så længe som muligt – risikerer
de ansatte at miste de manglende indbetalinger. Medlemmerne bør derfor
opfordres til med jævne mellemrum at kontrollere, at der er indbetalt, og at tage
alle henvendelser fra pensionsselskabet om ophør af indbetalingerne meget
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alvorligt. Pension er en væsentlig del af ansættelsesforholdet og skal jævnligt
kontrolleres, nøjagtigt ligesom lønnen.

Beskatning og tilbagekøb
Arbejdsmarkedspensionerne er omfattet af særlige beskatningsregler. Indbetalinger
er skattefri, så beskatning sker først ved udbetaling. Hermed fraviger
pensionsopsparing fra andre former for opsparing, og derfor er der også særlige
regler for at få udbetalt sin pension i utide – såkaldte tilbagekøbsregler. Langt de
fleste arbejdsmarkedspensionsordninger har regler om, at man ikke kan
tilbagekøbe. Alligevel så vi specielt i 2009-2010 i forbindelse med krisen, at banker
lagde pres på deres kunder, for at de skulle tilbagekøbe deres pension. Et
tilbagekøb er en rigtig dårlig forretning, beskatningen er meget høj og det betyder
at der fremadrettet ikke er nogen pensionsordning. Tilbagekøb skal i givet fald
godkendes af organisationen, hvilket vi generelt har afvist, med henvisning til de
regler der fremgår af ordningerne.

Seniorkurser
Der har i perioden været afholdt gennemsnitligt 8 seniorkurser om året for
medlemmer med ledsagere. Som noget nyt er der etableret kurser for ”dem, som
lever alene”. Dette har været en succes og to planlagte kurser for singler i år er
udsolgt. Kurserne, der er spredt geografisk over hele landet, afholdes i samarbejde
med PFA.

Arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven blev ændret pr. 01.10.10. De vigtigste punkter i de nye regler er,
at ledelsen i højere grad end tidligere involveres i arbejdsmiljøarbejdet. Der skal
udarbejdes en årsplan for arbejdsmiljøarbejdet, og arbejdsmiljø skal integreres i
forhold til de daglige arbejdsopgaver. Virksomhederne kan organisere
arbejdsmiljøarbejdet, så det passer til virksomhedens struktur og opgaver. Der er
ikke længere krav om, at der skal oprettes en arbejdsmiljøgruppe for hvert
arbejdsområde eller hver afdeling, hvor der er en arbejdsleder.
Arbejdsmiljøuddannelserne ændres, så alle arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i
arbejdsmiljøorganisationen skal gennemgå samme basisuddannelse på tre dage.
Derefter skal arbejdsgiveren tilbyde løbende og supplerende uddannelse – to dage
det første år og halvanden dag i hvert af de følgende år i funktionsperioden.
Teknisk Landsforbund har i kongresperioden arrangeret gå-hjem møder for de
tillidsvalgte med overskrifterne ”Sæt fokus på stress og trivsel” og ”Have a nice
day”. Sidstnævnte om trivsel og arbejdsglæde. Møderne er afholdt i
lokalafdelingerne.

Arbejdsskadesager
Faglig afdeling behandler genoptagelse og anke af arbejdsskadesager jfr.
arbejdsskadeloven. Tidligere var der mange sager vedrørende museskader, dette
billede er nu ændret, idet størstedelen af arbejdsskadesagerne nu vedrører
ulykkestilfælde.
Antallet af arbejdsskadesager har i kongresperioden været nogenlunde konstant.
Forbundet har for tiden 38 aktive arbejdsskadesager.
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Herudover varetager faglig afdeling behandlingen af de sager, hvor arbejdsgiveren
er ansvarlig for skaden på baggrund af reglerne i Erstatningsansvarsloven. Antallet
af disse sager har også været nogenlunde konstant i kongresperioden.

Konkurser
I kongresperioden har TL haft mange konkurssager. Konkurssagerne tager oftest
lang tid at få tilendebragt. Sagerne vedrører typisk medlemmer ansat i
byggebranchen eller i tekstilbranchen. Skemaet viser hvor meget TL i kroner og
ører har fået hjem til medlemmerne på de konkurssager, der er tilendebragt.
Tallene ændrer sig efterhånden som konkurssagerne afsluttes.

Oprettede sager
Kroner til
medlemmerne

2009
158

2010
109

2011
102

2012
59

15.147.831

10.620.354

4.214.307

88.743

Status pr. 14.8.12.

I 2009 blev loftet for udbetalinger fra Lønmodtagernes Garantifond hævet fra
110.000 kr. til 160.000 kr. Beløbet er nettobeløb, det vil sige efter fradrag af skat.
Feriepenge er heller ikke inkluderet i loftet. Da mange af vore medlemmer har et
langt opsigelsesvarsel og høj månedsløn betød det, at de fleste efterfølgende kunne
få dækket deres fulde lønkrav ved Lønmodtagernes Garantifond. Tidligere skulle de
afvente konkursboets afslutning, der ofte først var år efter selve konkursen og ofte
var der ikke midler i boet til, at medlemmernes restkrav kunne udbetales, hvorfor
det måtte anses for tabt.

Sociale sager
Det blev i kongresperioden besluttet, at Teknisk Landsforbund alene varetager
medlemmernes sociale sager, når sagerne enten vedrører eller er direkte afledt af
medlemmets ansættelsesforhold. Fortolkningen heraf er svær, ligesom det kan
være svært at sige nej til et medlem, der har behov for hjælp og ikke umiddelbart
synes at kunne gå andre steder hen.
I helt særlige situationer behandler vi sager hvis:
• Vigtige principper er involveret.
• Vedkommende er blevet behandlet dybt urimeligt.
• Gældende ret er blevet åbenlyst overtrådt.
Flere medlemmer har oplevet at blive urimeligt behandlet og at gældende ret er
blevet overtrådt. Det har typisk været sager, hvor kommunen uberettiget har
stoppet for sygedagpengeudbetalingen eller hvor kommunen ikke har sørget for at
de rette erhvervsrettede foranstaltninger iværksættes. Faglig afdeling har hjulpet
de berørte medlemmer.
I 2009 kom der nye regler vedrørende lægeerklæringer og 4 ugers
sygefraværssamtale. De nye regler skulle hjælpe med at nedbringe sygefraværet
samt få de sygemeldte hurtigere tilbage på arbejde efter længere tids sygdom.
Arbejdsgiveren kan således som noget nyt kræve:
• En mulighedserklæring.
• En mere simpel lægeerklæring, der dokumenterer, at medarbejderen har
lovligt forfald en såkaldt ”friteksterklæring” eller ”fri attest”.
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Mulighedserklæringen består af to dele. Første del udfyldes af medarbejderen og
arbejdsgiveren i fællesskab på baggrund en personlig samtale eller en
telefonsamtale. Der skal fokuseres på det, man kan under sygdom. Herefter skal
medarbejderen henvende sig til sin egen læge. Lægen skal på baggrund af den
første del og en samtale med medarbejderen tage stilling til, om medarbejderen
helt eller delvist kan genoptage arbejdet og om aftalerne med arbejdsgiveren er
helbredsmæssigt forsvarlige.
Fra den 4. januar 2010 fik arbejdsgiveren pligt til inden 4 ugers sygdom at indkalde
og holde en samtale med medarbejderen.
LO forbundene har oprettet en hjemmeside www.sygeguide.dk, der skal give
medlemmerne svar på, hvordan de er stillet under sygdom samt give viden og råd i
forbindelse med sygedagpenge, lægeerklæringer mv. Teknisk Landsforbund
deltager i hjemmesidens redaktionsgruppe.

TL’s udvalg på det fagpolitiske felt
Knyttet til FPU og dermed Faglig afdelings opgavevaretagelse er Industriudvalget,
Statsudvalget og Kommunaludvalget.

Industriudvalg
Industriudvalget arbejder løbende med aktuelle problemstillinger på industriens
område. Udvalget arbejder bredt med problemstillinger som TL’s hvervning og
fastholdelse, jobløn/funktionsløn, udstationering, revision af TL’s politikker, ensidigt
belastende arbejde, etnisk ligestilling, familiepolitik, IT-politik, psykisk arbejdsmiljø,
seniorpolitik, teknologipolitik og ligestillingspolitik.
Udvalget holder 2-4 møder om året. Udvalget spiller en særlig rolle i forbindelse
med indsamling og prioritering af krav til overenskomstforhandlingerne. Andre
opgaver for Industriudvalget kan – på foranledning af FPU - være analyser og
stillingtagen til konkrete spørgsmål inden for området.
Statsudvalg
Statsudvalget består af 6 medlemmer fra statslige arbejdspladser. Udvalget
afholder 4 årlige møder og følger løbende arbejdet i Offentligt Ansattes
Organisationer (OAO). Udvalget medvirker i høj grad i forbindelse med
overenskomstforhandlingerne - både i optakten til forhandlingerne og under
forhandlingerne. To repræsentanter fra udvalget deltager både i
forhandlingsudvalgets arbejde og i forhandlingerne. Udover opgaver i forbindelse
med overenskomster beskæftiger udvalget sig med andre forhold, så som
udarbejdelse af handlingsplan, nyt lønsystem, rammeaftaler, erfaringsudveksling
og orientering fra arbejdspladserne, samt behandling af overenskomstkrav fra
Grønlandsområdet.
Kommunaludvalg
Kommunaludvalgets seks medlemmer repræsenterer medlemmer ansat i det
kommunale og den regionale sektor, og kommer fra seks forskellige kommuner
fordelt over hele landet. Udvalget holder ca. 4 årlige møder, hvor man drøfter
spørgsmål og samler viden i relation til forholdene for de kommunalt og regionalt
ansatte medlemmer, udveksler erfaringer om arbejdet i MED udvalgene mv.
Udvalget spiller en særlig rolle i forbindelse med overenskomstforhandlingerne,
både i det forberedende arbejde med udtagelse af krav og under selve

38

forhandlingerne. Repræsentanter for udvalget deltager således direkte i
forhandlingerne af de retningsgivende overenskomster inden for KL’s område.

Samarbejdet med karteller
I forbindelse med samarbejdet i LO er TL medlem af CO-industri, BAT og OAO.
CO-industri
I CO-industri (Centralorganisationen af industriansatte i Danmark) sidder TL’s
forbundsformand i Forretningsudvalget og TL har 4 medlemmer i Centralledelsen.
Herudover er TL repræsenteret i Overenskomstudvalget,
Overenskomstfortolkningsudvalget, Ligestillings- og socialpolitisk udvalg,
Energipolitisk udvalg, Tillidsrepræsentantudvalget, Pensionsudvalget,
Uddannelsesudvalget og Mødeplanudvalget.
BAT-kartellet
Teknisk Landsforbund er medlem af BAT (Bygge- Anlægs- og Trækartellet). I BAT
kartellet sidder forbundsformanden i Forretningsudvalget, derudover er TL
repræsenteret i Uddannelsesudvalget.
I 2011 indbød BAT-kartellet til seminar for at afdække muligheder for en fælles
BAT-overenskomst med Dansk Byggeri, dækkende alle forbund. Det vil sige 10
overenskomster på timelønsområdet og to på funktionærområdet. TL takkede nej
til at indgå i en fælles BAT-overenskomst.
OAO
OAO (Offentligt Ansattes Organisationer) skal sikre den størst mulige indflydelse på
løn- og arbejdsvilkårene for medarbejdere i den offentlige sektor gennem dialog og
fælles optræden.
OAO repræsenterer 30 medlemsorganisationer, hovedsageligt LO-forbund, og har
til formål at sikre de fælles interesser i forhold til de offentlige arbejdspladser.
Dette sker blandt andet ved samarbejde i fælles udvalg omkring
overenskomstforhandlingerne, afholdelse af netværksmøder og konferencer, udgive
vejledningsmateriale og analyser, og deltage i politiske udvalg sammen med de
offentlige arbejdsgivere.
I forhold til trepartsforhandlingerne har medlemsorganisationerne arbejdet tæt for
at sikre medarbejderne indflydelse på udviklingen af den offentlige sektor og for en
sikring af de offentligt ansattes løn og arbejdsvilkår.
TL er repræsenteret ved formanden i OAOs forretningsudvalg og i OAO-Ks
forhandlingsudvalg. Derudover sidder repræsentanter for Faglig afdeling i en række
underudvalg.

Kompetenceudvikling (SCK)
TL har i perioden fremsendt flere forslag til projekter til kompetenceudvikling med
videre til SCK (Statens Center for Kompetenceudvikling).
TL har bl.a. fremsendt forslag til stipendieordning med målet, at kunne tilbyde TL’s
medlemmer en mulighed for at deltage i en længerevarende og kompetencegivende
uddannelse. Dette forslag blev godkendt i SCK – som en generel ordning.
TL har fremsendt forslag til projekt ”Den ideelle tilsynsførende i Fødevarestyrelsen”
– som i første omgang er mundet ud i, at der arbejdes videre med et projekt, der
går på alt kontrol- og tilsynspersonale, der er ansat i staten.
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Herudover har TL sammen med Dansk Metal, El-Forbundet og Serviceforbundet – i
samarbejdet med CPH West – udarbejdet ”8 gode tilbud”, som er 8 forskellige
uddannelsespakker, der er målrettet organisationernes medlemmer.

Grænse- og samarbejdsaftaler
Dansk Metal
Efter at den nye grænse- og samarbejdsaftale blev indgået i april 2008 har der ikke
været de helt store problemer. Det tyder på, at langt de fleste sager løses lokalt –
som de skal i henhold til aftalen. Der afholdes efter behov møder med Dansk Metal,
hvor problemsager drøftes.
Dansk El-Forbund
I efteråret 2010 indgik TL og Dansk El-Forbund en ny grænse- og samarbejdsaftale.
Denne aftale er bygget op på samme måde som aftalen med Dansk Metal – altså:
• Det er som udgangspunkt TR’erne for TL og DEF, der i enighed afgør, hvor det
enkelte medlem skal organiseres.
• Såfremt der ikke kan opnås enighed TR’erne imellem, overdrages sagen til
begge parters lokalafdelinger, som i enighed afgør sagen.
Udgangspunktet er således, at alle sager løses lokalt.
• Ved fortsat uenighed lokalt, fremsendes sagen til organisationerne til endelig
og bindende afgørelse.
Der afholdes efter behov møder med DEF, hvor ”problem-sager” drøftes.

Sag i grænsenævnet
Teknisk Landsforbund har en grænsesag i LO’s grænsenævn mod Faglig Puls,
Serviceforbundet. Sagen vedrører 6 teknikere ansat i Fredericia Boligselskab. Det
forventes, at sagen kommer for grænsenævnet ultimo 2012.

Det øvrige faglige arbejde
Juridiske ændringer som følge af love eller domme:
Ferieloven
Tidligere har det været således, at når et medlem siges op og fritstilles, da
betragtes ferien for det igangværende ferieår for afholdt, i det omfang ferie og
ferievarsel kunne være inden for opsigelsesvarslet. De tre ugers hovedferie skal
varsles med 3 måneders varsel, og de resterende 2 ugers ferie skal varsles med 1
måneds varsel. Får medlemmet et nyt arbejde i fritstillingsperioden, og holder
medlemmet ikke ferie hos den nye arbejdsgiver, da har det hidtil været således, at
ferien fortsat betragtes som afholdt. Dette medførte, at en del medlemmer hvert år
mistede deres ferie. TL har presset på for at få denne regel ændret. TL henviste til,
at i følge arbejdstidsdirektivet, så har alle arbejdstagere ret til 4 ugers årlig ferie. I
2011 bøjede regeringen sig. Efter ændringen mister medlemmerne ikke mere deres
ferie, hvis de får arbejde i fritstillingsperioden og ikke har mulighed for at holde
ferie hos den nye arbejdsgiver. Desværre gælder den nye regel ikke, hvis den
gamle arbejdsgiver går konkurs.
Danske arbejdstagere har hele tiden haft ret til erstatningsferie, hvis de blev syge
før ferien. På baggrund af en EU-dom, ændrede Folketinget ferieloven i 2012, så
det fra 01.05.12 også bliver muligt at få erstatningsferie, hvis man som
arbejdstager bliver syg under ferien. Denne mulighed er dog undergivet nogle
stramme begrænsninger:
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• Arbejdstager skal melde sig syg efter virksomhedens almindelige regler for
sygemelding.
• Arbejdstager skal fra dag 1 skaffe sig dokumentation for sygdommen i form af
en lægeerklæring. Arbejdstager skal selv betale for dokumentationen!
• Når arbejdstager har været syg i 5 dage, kan vedkommende få
erstatningsferie for sygedage ud over 5 dages sygdom.
• Når arbejdstager bliver rask, meddeler han dette til arbejdsgiver.
Arbejdstager kan herefter vælge at holde resten af den oprindeligt aftalte
ferie, eller genoptage arbejdet.
• Kan erstatningsferien ikke holdes i ferieåret overføres den til næste ferieår.
TL hilser ændringen velkommen, men det må dog beklages, at det er arbejdstager,
der skal betale for lægeerklæringen, samt at der kun gives erstatningsferie for de
sidste 4 ugers årlig ferie.
Funktionærloven
Funktionærlovens §2a giver funktionærer ret til en godtgørelse på 1, 2 eller 3
måneders løn, hvis deres arbejdsgiver siger dem op efter 12, 15 eller 18 års
ansættelse.
Hidtil har funktionærer dog ikke været berettiget til §2a-godtgørelse, hvis de på
fratrædelsestidspunktet var berettiget til at modtage en arbejdsmarkedspension,
samt at de var indtrådt i denne pensionsordning inden det fyldte 50 år.
Mange har ret til at begynde at tage deres alderspension ud, allerede når de fylder
60 år. Det har haft som konsekvens, at de fra dette tidspunkt ikke havde ret til
§2a-godtgørelse, hvis de blev sagt op. Det gjaldt uanset, om de ønskede at
anvende pensionen eller ej.
I en dom fra 12.10.2010 udtalte EU-domstolen imidlertid, at den danske regel er i
strid med forbuddet mod aldersdiskrimination. Formålet med §2a godtgørelsen er
at lette arbejdstagers overgang til nyt arbejde. Hvis en arbejdstager mellem 60 og
65 vælger at fortsætte på arbejdsmarkedet i stedet for at gå på pension, da er han
berettiget til §2a-godtgørelse.
Efter dommen har fagbevægelsen anlagt en række sager for at få afklaret, hvad
EU-domstolens dom præcist indebærer. Det er i skrivende stund uvist hvor længe
lønmodtageren skal søge arbejde efter han er trådt fra for at været berettiget til sin
§2a-godtgørelse. Det er også uvist, om lønmodtagere, der går på efterløn er
berettiget til godtgørelse.
Konkursloven
I 2011 indførtes en ændring af konkursloven. Virksomheders mulighed for at træde
i betalingsstandsning blev erstattet med rekonstruktion. Ændringen har forringet
lønmodtagernes retsstilling på en række punkter:
• Lønmodtagere, der opsiges i forbindelse med
rekonstruktionsbehandlingen og som står med ubetalte krav på
arbejdsgiveren, har ikke mulighed for at begære arbejdsgiveren konkurs
i en periode på op til 1 år.
• Lønmodtagerne har pligt til at videreføre ansættelsesforholdet, såfremt
arbejdsgiveren måtte ønske det og rekonstruktøren har givet samtykke.
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• Lønmodtagerne, som har hævet deres ansættelsesforhold pga.
arbejdsgiverens misligholdelse, kan inden for 4 uger få genetableret
deres ansættelsesforhold.
• Hvis ansættelsesforholdet videreføres, kan lønmodtagerne ikke
tilbageholde deres arbejdsydelse, eller ophæve aftalen på baggrund af
ubetalte krav, der var forfaldne før rekonstruktionens indledning.
Teknisk Landsforbund følger udviklingen nøje, og er via LO i dialog med
Konkursrådet vedrørende fremtidige ændringer af Konkursloven.

Faglige sager
Der er i kongresperioden årligt behandlet mellem 5-700 faglige sager i afdelingen.
Sagerne omhandler mange forskellige faglige emner med hovedvægt på lønforhold
og opsigelse. Langt størstedelen af sagerne er opstået i lokalafdelingerne.

TR uddannelsen
Teknisk Landsforbund har 303 tillidsrepræsentanter. I beretningsperioden fra
efteråret 2008 til og med dette forårs igangværende hold, har 175
tillidsrepræsentanter været igennem uddannelsesforløbet. Heraf er de 84
privatansatte og 91 er offentligt ansatte.
•
•
•

Tillidsrepræsentanterne er en central livsnerve i TL.
Tillidsrepræsentanterne har den daglige kontakt med medlemmerne.
Tillidsrepræsentanterne er kilden til kendskab til, hvad der rør sig på
arbejdspladserne.

Uddannelse af tillidsrepræsentanterne bliver betragtet som en helt central opgave i
TL, og der er fokus på, at indholdet i uddannelsen er tidssvarende.
I kongresperioden er der sket ændringer i grunduddannelsen, den består nu af 3
moduler på henholdsvis 2 dage, 3 dage og 3 dage. Tidligere bestod den af 4
moduler, hvoraf start og slut modulet var på en dag og de to øvrige på tre dage.
Vores oplevelse er, at ændringerne er blevet positivt modtaget. At skulle af sted tre
gange er til at overskue, også selv om der er travlt på arbejdspladsen, ændringen
betyder også mindre transport.
Også på indholdssiden er der sket nogle tilpasninger, så spørgsmålet om
organisering – forholdet til medlemmerne, og hvordan TL får flere - er kommet
mere i fokus. Samtidig er der lagt større vægt på vigtigheden at samarbejdet
mellem tillidsrepræsentanterne og deres TL afdeling, og det er blevet helt fast
praksis, at tillidsrepræsentanterne skal kontaktes af deres afdeling inden for
uddannelsesforløbet.

TL konferencer
TL sætter en stor ære i at understøtte og engagere tillidsrepræsentanterne i
dagligdagen, og jævnligt inviteres alle tillidsrepræsentanter til konference – nogle
gange alene, andre gange sammen med arbejdsmiljørepræsentanterne. Aktuelle
emner præsenteres og drøftes. I kongresperioden har TL afholdt følgende
konferencer:
Marts 2009 - Pensionskonference i Svendborg
På pensionskonferencen i marts 2009 præsenterede PFA sit nyeste produkt ’PFA
Forebygger’ under overskriften ”Forebyggelse er vejen frem til et sundt liv”. Det
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blev suppleret af en række oplæg, hvor bl.a. Chris MacDonald talte om vigtigheden
af at have en stærk krop og en stærk psyke, erhvervspsykolog Pernille Rasmussen
talte om en bedre balance mellem arbejde og fritid. Læge og aldersforsker Henning
Kirk talte om seniorerne som eksperter med det store overblik. Alt i alt en
konference, der scorede meget højt i evalueringen fra deltagerne.
November 2009 - TR/AMR-konference i Middelfart
I lyset af den økonomiske krise var titlen på konferencen ”Tillidsvalgt i 2009 – i
medvind og modvind” – og trods den stride faglige modvind, som mange TR og
AMR oplevede i den periode, fik især Arne Nielsson talt sig ind i hjerterne hos
deltagerne. Med oplægget ”Viljen til sejr” fik vi en fantastisk peptalk om muligheder
og viljestyrke, der hånd i hånd kan føre til, at man opnår de mål, som man har sat
sig. Tillidsrepræsentant Allan Sonnich Thomsen gav en personlig beretning om livet
som TR, der helt levede op til dette. Knud Lindholm Lau gav mange gode bud på,
hvordan vi bliver bedre til at hverve nye medlemmer og organisere det faglige
arbejde i praksis. Internt kunne TR ”skyde” på TL’s faglig-politiske udvalg og Peter
Dragsbæk fra CO-industri hjalp AMR på vej med et oplæg om udfordringer og
muligheder.
Maj 2011 - TR-træf i Odense
Efter overenskomstforhandlingerne i 2010, hvor funktionærerne fik et yderst
begrænset resultat, arrangerede HK Privat og TL et fælles TR-træf. Overskriften var
”Overenskomster til alle” og diskussionerne skulle give grobund for arbejdet frem
mod OK 2012. Det blev en stor succes. Arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen
slog tonen an med sit oplæg om ”Den danske model under pres” og de to formænd
Karin Retvig og Gita Grüning skærpede tonen under deres drøftelse af ”Sikring og
styrkelse af overenskomsternes dækningsområde” med de mange engagerede TR.
Alle fik noget med hjem og på sigt fik alle noget godt materiale at arbejde med.
September 2011 - Pension/TR-konference i Svendborg
TL er forbundet for de kreative – og hjerneforskeren Peter Lund Madsen sendte alle
TL-hjerner på overarbejde i sit oplæg om ”Hjernen og kreativiteten.” PFA fulgte op
ved at stille 3 svære spørgsmål: ”Hvad er en god pension? – Er en pensionsordning
også relevant for de unge? – Vi lever længere - hvilke krav stiller det til vores
pensionsordninger?” Deltagerne arbejdede med spørgsmålene i 3 workshops inden
en fælles afrapportering i plenum. Der var også plads til mere hardcore
pensionsemner som reglerne for rådgivning og fremtidens pensionsordning set med
økonomens øjne. Mere specifikt rettet mod tillidsrepræsentantens arbejde kom
Dacapo-Teatret og spillede interaktivt teater med deltagerne. Her fik vi præsenteret
nogle af de vanskelige situationer en TR kommer ud for i sit daglige faglige arbejde
- og hvordan klarede de det så vores kolleger? Det kom journalist og stand-upkomiker Sebastian Dorset og gav sit noget alternative bud på. Ser man på
evalueringen, gik det rigtig godt!
Oktober 2011 – Lederforum i Middelfart
Stadig flere af TL’s medlemmer arbejder i et eller andet omfang med ledelse, hvad
enten det er faglig ledelse eller personaleledelse. I oktober 2011 inviterede TL
derfor til 1-dags ’Lederforum’. Gita Grüning indledte dagen med at bemærke, at det
var ”første gang, at vi på tværs af landet samler de af vores medlemmer, der
beskæftiger sig med eller interesserer sig for ledelse.” De fremmødte medlemmer
blev udfordret og inspireret af: Fremtidsforskeren Liselotte Lyngsø,
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kommunikationseksperten Leif Pjetursson og direktør Christian Stadil, Hummel.
Deltagerne fandt dagen spændende, og TL’s aktiviteter for ledere fortsætter.
Maj 2012 - TR-træf i Middelfart
Hovedemnet var OK2012. Gita Grüning redegjorde for sin oplevelse af forløbet og
de store udfordringer, som TL blev stillet overfor omkring industriens forhandlinger.
Her kom det igen til at handle om sikring og styrkelse af overenskomsternes
dækningsområde, hvor DI’s ultimative modkrav var indførelse af
jobløn/funktionsløn - en handel, som TL ikke ville indgå. Efter en teknisk
gennemgang af overenskomstresultatet, drøftede deltagerne muligheder og risici
ved at indgå lokalaftaler bl.a. om arbejdstid og overarbejde, der nemt kan komme
til at være jobløn/funktionsløn indført ad bagdøren. Træffet sluttede af med to gode
diskussioner af, hvordan overenskomsterne bedst udnyttes i forbindelse med hhv.
aktiv brug af uddannelsesfondene og i forbindelse med organisering og hvervning
ude på arbejdspladserne. Her bidrog TR på Novo Ib Borch, TR på Grundfos Susanne
Nannerup og TR på DISA Per Sørensen, med deres bud på aktiv brug af
overenskomsterne i TR-arbejdet.

Projekt 2012
Ved Hovedbestyrelsens møde i december 2011 vedtog man at påbegynde Projekt
2012, som løber i hele 2012. Organisering og medlemspleje er omdrejningspunktet
i Projekt 2012. Der er især behov for en målrettet indsats i forhold til de
medlemmer, vi ikke har kontakt med i dagligdagen. Projekt 2012 har til formål at
få hele den faglige del i TL til målrettet at arbejde med organisering og
synliggørelse overfor vore medlemmer. Missionen er at ringe alle medlemmer op i
løbet af 2012 og dermed vise interesse og drage omsorg for medlemmerne.
De af vore medlemmer, der har problemer, har som hovedregel kontaktet os –
dem, der ikke har problemer hører vi selvsagt ikke fra. Derfor skal det opfattes som
god service, at vi nu kontakter dem for en lille snak. Det er meningen at profilere
TL fagpolitisk overfor vore medlemmer, fortælle hvad vi har af ”varer på hylderne”
samtidig med at vi får opdateret medlemsdata og får synliggjort organisationen
med en medlemsfastholdelse og medlemsfremgang til følge. Som gevinst håber vi
på feedback og idéer til, hvad vi kan gøre bedre.
Opgaven løftes i et tæt samarbejde mellem lokalafdelingerne og Faglig afdeling.

Øvrige områder i Faglig afdeling
Faglig afdeling arbejder derudover blandt andet med:
• Pjecer mv. om lovgivning af særlig betydning for det faglige arbejde.
Information/understøtning til lokalafdelingerne.
• Opdateringer i medlemssystemet Winnie.
• Klager over sagsbehandlingen og rådgivningsansvar.
• Repræsentation af Teknisk Landsforbund i diverse udvalg under LO, COIndustri, OAO, og andre.
• Bistand til ledernetværk.
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UDDANNELSES POLITISK UDVALG (UPU)
v. formand Lone Engberg Thomsen
UPU har i de sidste fire år behandlet en række centrale spørgsmål på
uddannelsesområdet. Området har været præget af den forrige regerings
nedprioriteringer samt økonomisk krise og lavkonjunktur. Begge dele har betydet
uddannelsesnedskæringer – og fokus har desværre bevæget sig noget væk fra
indhold og kvalitet over mod en mere snæver økonomisk optimering. Samtidig er
der gennemført relativt store strukturelle (lovmæssige) forandringer på det
uddannelsesmæssige felt.

De Korte og Mellemlange Videregående Uddannelser (KVU og MVU)
De største ændringer er sket på KVU- og MVU-området. De to områder er lagt
sammen under én lov og der er sket betydelige ændringer i måden, uddannelserne
bliver udviklet og løbende ajourført på. Det har betydet ændringer i
styringsstrukturen og i de økonomiske forhold.
Mere konkret har det medført, at Teknisk Landsforbunds indflydelse på centralt
hold, hvor vi tidligere var rådgivende overfor ministeren i §7-udvalgene, er blevet
svækket betragteligt. Den nye lov betød nemlig, at ”magten” er decentraliseret til
den enkelte uddannelsesinstitution og dens (lokale) uddannelsesudvalg.

Lokale uddannelsesudvalg (LUU)
Som konsekvens heraf er arbejdet i lokale uddannelsesudvalg på
erhvervsakademierne blevet en central brik i TL’s muligheder for at øve indflydelse.
UPU har derfor iværksat flere initiativer, der skal understøtte TL’s deltagelse i det
lokale arbejde i udvalgene. Det drejer sig primært om årlige konferencer for
udvalgsmedlemmerne, så de rent fagligt bliver klædt på til opgaven, dels om at
skabe netværk på tværs af landsdelene og dels om at videns- og erfaringsdele.
Konferencerne er blevet kombineret med fyraftensmøder i lokalafdelingerne.
UPU udsender endvidere nyhedsbreve til repræsentanterne med orientering om
væsentlige nyheder og ændringer af betydning for institutionernes vilkår og deres
arbejde i udvalget.
Derudover er der produceret pjecen ’Roller & opgaver’, dels til TL’s repræsentanter
i de lokale uddannelsesudvalg på erhvervsuddannelserne og dels til TL’s
repræsentanter på korte og mellemlange videregående uddannelser. Pjecerne er en
introduktion og inspiration til arbejdet i udvalget.

Erhvervsakademierne som selvstændige enheder
Den nye lov betyder, at erhvervsakademierne har skullet udspaltes fra
erhvervsskolerne som selvstændige enheder. Udspaltningsprocessen er næsten
tilendebragt – et par akademier er ikke helt på plads, men forventes at være det
omkring årsskiftet 2012/2013. Rent teknisk er udspaltningen foregået via lokale
forhandlinger om, hvor stor en del af erhvervsskolens ressourcer, der skulle overgå
til erhvervsakademiet. Egentlige lovændringer har der ikke været tale om indtil
videre, men det vil utvivlsomt komme – især efter den samlede evaluering, der
igangsættes i 2013, og som munder ud i en politisk stillingtagen i 2015 til en mere
permanent placering af erhvervsakademier (og professionshøjskoler).

45

Derudover er det sket en meget væsentlig forandring siden det politiske forlig om
KVU/MVU loven blev indgået i 2007. Oprindeligt var ideen, at erhvervsakademierne
kunne udbyde uddannelser på MVU-niveau indtil 2015, hvorefter disse skulle
overgå til professionshøjskolerne. Denne idé har uddannelsesminister Morten
Østergård nu renonceret på - han kan ikke se, hvorfor erhvervsakademier ikke
skulle kunne udbyde uddannelser på bachelorniveau (MVU) også efter 2015. Dette
har blandt andet betydning for udannelsen til bygningskonstruktør, som er på
bachelorniveau, der med ministerens udmelding ikke længere skal overleveres til
udbud på en professionshøjskole, men stadig kan udbydes på akademier så som
KEA, Lillebælt og Erhvervsakademi Sydvest.

Erhvervsuddannelsesområdet
På erhvervsuddannelsesområdet er der ikke sket de samme store lovmæssige og
strukturelle ændringer som på KVU/MVU området.
En af de største problemstillinger på området har været manglen på praktikpladser
foranlediget af den økonomiske krise. Især har problemerne med at sikre alle
elever praktikpladser været størst i 2010 og 2011. I 2012 ser situationen heldigvis
ud til at bedre sig, men desværre går det kun langsomt i den rette retning, og i
nogle landsdele – navnlig hovedstadsområdet - er praktikpladsmanglen for især de
tekniske designere fortsat alarmerende høj.
UPU har drøftet justeringer af uddannelsen til teknisk designer. Her arbejdes der på
at erstatte den fleksible længde med en fast længde på 2 år og 9 måneder. En
endelig afklaring foreligger først senere på året.
Audiologiassistentuddannelsen har i perioden fået konkurrence af en privat
uddannelse hos Dansk Hørecenter. UPU er meget skeptisk overfor kvaliteten af den
private uddannelse, og TL har derfor søgt at få autorisation til
audiologiassistentuddannelsen for på den måde at sikre kvaliteten. Dette er endnu
ikke lykkedes, men et nyt forsøg gøres i 2012.

Efteruddannelse
Teknisk Landsforbund arbejder for et offentligt betalt efteruddannelsessystem for
personer med videregående uddannelser. Dette krav blev løftet ind i beslutningerne
på LO kongressen i efteråret 2011 og forarbejdet til de nu strandede
trepartsforhandlinger i 2012. Der er ingen tvivl om at arbejdet på dette felt kræver
en del argumentation internt i LO, hvor nogle forbund mener, at LO’s
efteruddannelsesindsats kun skal omfatte ufaglærte og faglærte.

Uddannelsesmagasin
UPU har i kongresperioden revideret uddannelsesmagasinet og lanceret en ny
version både på papir og på nettet. Magasinet præsenterer uddannelserne inden for
TL’s område, herunder via medlemmerne i kød og blod – det er et vigtigt medie til
at synliggøre TL’s mange dygtige og kreative faggrupper. Det nye magasin er
støttet økonomisk af Undervisningsministeriets tipsmidler. Netversionen opdateres
ca. en gang hvert halve år, og er derfor den mest fyldestgørende. Det er en klar
fordel i disse år, hvor der udvikles ganske mange nye uddannelser på akademi og
professionsbachelorniveau, som TL er dimittendorganisation for.
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Afslutning
I den kommende kongresperiode vil det være UPU’s opgave fortsat at have fokus
på hele uddannelsesområdet, som vi traditionelt regner for TL´s kerneområde.
På EUD-området vil det især være vigtigt at sikre at vekseluddannelse systemet
fastholdes, og at der skabes det nødvendige antal praktikpladser.
På KVU/MVU-området vil det fortsat være vigtigt at arbejde med udvikling af
kvalitet i de enkelte uddannelser, herunder koblingen til det praksisnære der er en
stor styrke i netop de uddannelser.
I forbindelse med LO kongressen i 2011 og tre-partsforhandlingerne i 2012 har vi
forsøgt at få dagsordensat, at der er brug for et offentligt finansieret
efteruddannelsessystem for KVU/MVU lig det vi kender på AMU.
Det vil derfor forsat, og gerne sammen med LO, være en stor opgave i de
kommende år.
Heldigvis har TL en del pladser i bestyrelserne på Erhvervsskoler,
Erhvervsakademier og på Professionshøjskoler. Det giver både indflydelse og
forpligtigelser.
Ligeledes har vi mange medlemmer der sidder i lokale uddannelsesudvalg.
Indflydelsen skal skærpes, således at TL med holdning og viden kan være med til
at præge uddannelserne. Men arbejdet giver også forpligtigelser i forhold til at have
den nødvendige viden inden for det område man skal repræsentere.
Fra UPU vil der derfor fortsat være behov for stor synlighed overfor og dialog med
udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer i form af nyhedsbreve og møder.
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UDDANNELSE OG KOMPETENCE
Uddannelse – efteruddannelse - kompetence
Denne del af beretningen indeholder tre hovedtemaer: Erhvervsuddannelserne, de
korte videregående og mellemlange videregående uddannelser og efter- og
videreuddannelse.
På alle områder er der sket markante ændringer i kongresperioden.
Ud over de tre temaer, omtales de ændringer der er sket i Teknisk Landsforbunds
indflydelse på uddannelsesområdet, i afsnittet ’Teknisk Landsforbunds
repræsentation’.

Erhvervsuddannelser (EUD)
Teknisk Designer
Det er snart 10 år siden, at de første tekniske designere blev færdiguddannet, og
afløste uddannelsen som teknisk assistent. I mellemtiden har uddannelsen
undergået flere ændringer, senest med den nye struktur fra efteråret 2008.
Uddannelsen har været relativt hårdt ramt af den økonomiske krise i form af et
stort dyk i antallet af indgåede praktikpladsaftaler samt en lav
beskæftigelsesfrekvens især for de nyuddannede. Heldigvis har vi i 2012 set en
positiv udvikling. Antallet af praktikpladser i såvel den offentlige som private sektor
er igen i vækst, og et rekordstort antal virksomheder søger om at blive
praktikpladsgodkendt til at tage teknisk designerelever. På trods af den positive
udvikling gennem de seneste 18 måneder, er der dog fortsat langt op til det antal
praktikpladser og de beskæftigelsesfrekvenser for de nyuddannede, som vi havde
frem til 2008.
Audiologiassistent
Specialet til audiologiassistent har fortsat to retninger: Én rettet mod det offentlige
og én mod det private. Som følge heraf kan både private klinikker og offentlige
klinikker være praktiksteder.
Trindelingen af uddannelsen er blevet afskaffet, da ingen elever valgte det korte
afstigningstrin som audiologist, der for 5 år siden blev indført efter pres fra
Undervisningsministeriet. TL har aldrig kunnet se behovet for denne korte
uddannelse, hvilket er blevet bekræftet af den manglende efterspørgsel.
Siden 2010 har Dansk Hørecenter, som en af landets største høreklinikkæder, valgt
at tilbyde deres egen version af uddannelsen til audiologiassistent via deres
nyoprettede akademi. De første af ”akademiets” elever er blevet færdiguddannet i
2012. TL kan ikke stå inde for fagligheden af denne private uddannelse, og det er
en af hovedårsagerne til, at TL i 2010 og nu igen i 2012 har ansøgt
Sundhedsministeriet om at få de offentligt uddannede audiologiassistenter fra
Syddansk Erhvervsskole autoriseret.
Teater-, udstillings- og eventtekniker
Uddannelsen er kommet ind i en normal gænge og gennemføres pt. i Aarhus og
Frederikshavn. Der er overvejelser om at slette retningen udstillingstekniker, idet
optaget her har været meget lille de senere år, og dækkes af
eventteknikeruddannelsen.
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Korte og mellemlange videregående uddannelser (KVU &
MVU)
Kongresperioden har været præget af gennemgribende reformer på området for de
korte videregående (KVU) samt mellemlange videregående uddannelser (MVU). Det
gælder især den udspaltningsproces, som er igangsat, og som betyder, at
erhvervsakademierne skal etableres som selvstændige juridiske og økonomiske
enheder inden udgangen af 2012. For tiden er det kun to akademier, som ikke er
helt færdige med forhandlingerne i forbindelse med udspaltningen.
Parterne på det private arbejdsmarked har endvidere taget initiativ til at profilere
erhvervsakademisektoren som en vigtig sektor i erhvervsudviklingen. Der er nedsat
en arbejdsgruppe, EA 2015, som arbejder med at håndtere udviklingen af sektoren,
således at den står rustet i ændringerne i 2015, hvor loven om erhvervsakademier
skal evalueres. TL er centralt involveret i gruppens arbejde.
Strukturelt har Teknisk Landsforbund arbejdet for en bedre sammenhæng mellem
EUD og KVU, samt mellem KVU og MVU. Endvidere har TL arbejdet for, at der
etableres mere fleksible modeller af uddannelserne hvad angår varighed og
indhold.
TL har også arbejdet for, at uddannelsernes dybde og kvalitet bliver større og
bedre. Spørgsmålet om praktik ser TL som helt centralt for uddannelsernes succes,
fordi det drejer sig om fastholdelse af det praksisnære, så uddannelserne er så tæt
på virkeligheden, som muligt. Det har været TL’s bekymring, om praktikken i KVU
uddannelserne ville tage praktikpladser fra TD, men det synes ikke at være
tilfældet. TL har også haft en bekymring om hvorvidt der kunne skaffes det
tilstrækkelige antal KVU-praktikpladser, hvilket har vist sig heller ikke at være et
problem.

Efter- og videreuddannelse
TL har fortsat fokus på medlemmernes efteruddannelsesmuligheder. Det er sket på
tre primære fronter: Gennem forbedrede rammer for efteruddannelse ved de
seneste overenskomstfornyelser; ved TL’s udbud af konkrete
efteruddannelsesforløb i samarbejde med skoler omkring i landet og ved at kæmpe
for bedre økonomiske rammer i det offentlige system for medlemmer med en
videregående uddannelse.
I overenskomstfornyelsen på industriens område, er der konkret indført en ret til at
akkumulere uforbrugte efteruddannelsesuger for indeværende og de to foregående
år. I alt kan der således samles op til 6 ugers efteruddannelse i samme kalenderår.
Også på overenskomsten med DS Håndværk & Industri er denne mulighed indført.
Ønsket om at udvide adgangen til kompetencefondene – og her i særlig grad til
IKUF - Kompetencefonden for Industriens område – er foranlediget af den faldende
brug af IKUF. Fra april 2011 til april 2012 er aktiviteter støttet af IKUF således
faldet med 7 procent, hvoraf der isoleret set er sket et fald på 28 procent for
funktionærer i industrien. Det er håbet at de mere fleksible rammer kan være med
til at øge efterspørgslen – også blandt funktionærer.
TL’s medlemstilfredshedsundersøgelse 2010 viste, at mange medlemmer
efterspørger et større udvalg af faglige kurser og efteruddannelsesforløb. TL har
derfor indledt samarbejde med skoler i Københavnsområdet, Vejle, Kolding og
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Aalborg om udbud af projektlederuddannelse, projektforståelse, lederuddannelse,
teknisk engelsk mv. Der har været stor interesse for stort set alle forløbene, dog
især for projektlederuddannelsen, hvor mere end 250 medlemmer nu har
gennemført uddannelsen, der over en periode indebærer 9 kursusdage. Deltagerne
har generelt været meget begejstrede for at kunne efteruddanne sig sammen med
andre TL’ere, hvilket hjælper med at styrke det faglige netværk. TL fortsætter
udbuddet af de populære uddannelser, og fortsætter desuden med at afdække
behovene for nye typer af efteruddannelse blandt TL’s medlemmer, så vi også
fremover kan tilbyde fagrelevante kurser for medlemmerne.
TL arbejder desuden politisk for, at den kommende efter- og
videreuddannelsesindsats rækker ud over AMU-niveauet. TL’s medlemmer, der er
uddannet på videregående niveau, har mistet muligheder for at deltage på AMU
vilkår. Det vil sige, at de ikke mere kan modtage godtgørelse for tabt
arbejdsfortjeneste og skal betale fuld pris for deltagelse. Dette er et af flere krav på
uddannelses- og efteruddannelsesområdet, som TL har sat på dagsordenen i
forbindelse med trepartsforhandlingerne i 2012.

Kompetenceafklaring
For TL er det en målsætning, at vi kan tilbyde medlemmerne hjælp til
kompetenceafklaring, som de kan bruge i forhold til deres faglige udvikling. Det
webbaserede program ”Guide i karriere og kompetence” kan bruges uafhængigt af
tid og sted. Et karriere- og kompetenceværktøj kan imidlertid ikke altid stå alene.
De resultater, som medlemmerne når frem til i form af en karriere- og udviklingsplan, vil derfor i enkelte tilfælde skulle suppleres med samtaler eller coaching i
afdelingerne, således at den indhentede information kan målrettes.
Programmet er blevet fulgt op af en ”efteruddannelsesberegner” på tl.dk, hvor det
enkelte medlem ved hjælp af nogle få besvarelser, kan få et hurtigt overblik over
rammerne for medlemmets efteruddannelsesmuligheder.

Information om TL’s uddannelser
I 2010 udkom en ny udgave af Teknisk Landsforbunds Uddannelsesmagasin med
en kort beskrivelse af TL’s uddannelser, herunder med jobprofiler og interviews ved
mange af uddannelserne. Magasinet er blevet til med støtte fra det daværende
Undervisningsministeriums tips- og lottomidler og bruges til generel information om
uddannelserne samt specifikt på uddannelsesmesser m.v.
På forbundets hjemmeside kan medlemmer og andre finde supplerende og aktuelle
informationer om uddannelserne.

Teknisk Landsforbunds repræsentation
TL’s indflydelse på erhvervsuddannelsesområdet sker hovedsagelig via forbundets
repræsentation i bestyrelser, råd og udvalg, såvel på centralt niveau som – og
måske især – på lokalt niveau. Der er tale om et samspil med
arbejdsgiverorganisationer, andre faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner
samt ministerier og regionale myndigheder. De endelige løsninger er derfor udtryk
for kompromis’er og derfor heller ikke nødvendigvis i fuld overensstemmelse med
TL´s vedtagne politik. Hovedsigtet med dette arbejde er imidlertid at medvirke til
at skabe så gode og fremtidssikrede uddannelser som muligt,
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På erhvervsuddannelsesområdet drejer det sig på centralt plan om de faglige
udvalg for Tekniske designere, Teater-, udstillings- og eventteknikere og
Audiologiassistenter. Disse udvalgs arbejde er lovmæssigt bestemt og ikke ændret i
kongresperioden. Deres hovedfunktion er at sikre de tre uddannelsers kvalitet og
fornuftige gennemførelse.
På erhvervsakademiområdet er parternes indflydelse på centralt niveau forandret
væsentligt i kongresperioden. Konkret betyder det, at de tidligere §7 udvalg er
blevet nedlagt, og har medført at parternes rådgivende funktion overfor ministeren
i forbindelse med udvikling af nye uddannelser er forsvundet. Behov for nye
uddannelser vurderes nu – på initiativ af et erhvervsakademi - af henholdsvis
uddannelsesministeriet og et uafhængigt evalueringsinstitut – EVA. Kvaliteten og
justeringen af uddannelserne sker derimod i de uddannelsesudvalg (UU), som er
nedsat på hvert erhvervsakademi til at rådgive bestyrelsen og rektor.
Regeringen overvejer om man fremover skal gå over til institutionsakkreditering,
således at erhvervsakademierne mere frit kan udvikle uddannelser. Lovforslag
herom vil blive behandlet i folketingssamlingen 2012/2013.
På ministerielt niveau er der ligeledes sket en række ændringer.
Erhvervsakademirådet (EAR) er nedlagt og blevet til Rådet for erhvervsakademi- og
professionsbacheloruddannelser – REP. TL er repræsenteret i udvalget ved UPU
formand Lone E. Thomsen, der er personligt udpeget.
Dannelsen af den nye regering har endvidere betydet ændringer i ministeriernes
ressortområder på den måde, at uddannelserne til Teknisk designer,
audiologiassistent samt teater/udstillings og eventtekniker nu hører under Børneog ungeministeriet, mens de korte og mellemlange videregående uddannelser (KVU
og MVU) hører under Uddannelsesministeriet. Omlægningen har betydet betydelig
turbulens i ministerierne som først nu er ved at være tilbage i normalt
arbejdstempo.
På lokalt niveau er TL repræsenteret i erhvervsskolebestyrelser og i de lokale
uddannelsesudvalg for de enkelte uddannelser, som TL repræsenterer.
I LO-Danmark deltager TL i møder i LO’s Uddannelsespolitiske Udvalg og har
løbende kontakt til LO’s konsulenter i relation til uddannelsespolitiske tiltag på
erhvervsuddannelserne og de korte og mellemlange videregående uddannelser.
Herudover deltager TL i arbejdsgrupper, der arbejder med de nævnte områder.
Herudover er TL repræsenteret i CO-Industris uddannelsesudvalg, der beskæftiger
sig med overordnede uddannelsesspørgsmål på industriens område.

Erhvervsakademier
TL er repræsenteret i en række bestyrelser på erhvervsakademier rundt om i
Danmark. Det drejer sig om KEA (Københavns Erhvervsakademi) og CBA
(Copenhagen Business Academi) i København, EA Sydvest og EA Lillebælt.
Endvidere er TL repræsenteret i professionshøjskolen VIA.
Arbejdet har koncentreret sig om at der etableres erhvervsakademier, der kan
skabe kvalitet i KVU/MVU uddannelserne.
Hertil kommer at TL har ca. 65 personer siddende som repræsentanter i (lokale)
uddannelsesudvalg på Erhvervsakademierne. Disse udvalg vedrører alle vores KVU
uddannelser.
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Et af de større problemer for erhvervsakademierne har været deres mulighed for at
kunne udbyde uddannelser på professionsbachelorniveau efter 2015. Dette har
skabt usikkerhed og uklarhed i sektoren samt uvillighed til at udvikle f.eks.
overbygningsuddannelser til de korte videregående uddannelser.
Uddannelsesministeren har imidlertid i foråret 2012 åbnet op for at
erhvervsakademier også kan udbyde uddannelser på professionsbachelorniveau.
Dette er selvsagt af stor betydning for sektoren, og især af betydning for at
konstruktøruddannelsen kan blive på de erhvervsakademier, hvor den i dag
udbydes.

Bestyrelser, uddannelsesudvalg og konferencer
Teknisk Landsforbund har afholdt en seminarrække for at ruste TL’s nuværende
bestyrelsesmedlemmer til det fremtidige arbejde og især sikre, at vi dels er
ordentligt repræsenteret i de nye erhvervsakademier, dels at vore repræsentanter
er velforberedte. Sideløbende hermed har TL forsøgt at påvirke
erhvervsakademierne til - ved kommende vedtægtsændringer - at sikre
repræsentation fra forbundet, idet vi er den største repræsentant og
dimittendorganisation inden for industrien.
Tilsvarende har der været arrangeret tre konferencer for vores repræsentanter i de
lokale uddannelsesudvalg (LUU) også med det formål at styrke og skabe netværk i
det lokale arbejde på erhvervsakademierne.
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SKOLESEKRETARIATET
Skolesekretariatet organiserer studerende og nyuddannede på 42 uddannelser,
fordelt på 76 uddannelsessteder landet over. I tæt samarbejde med TL’s
lokalafdelinger udmønter arbejdet på skolerne sig konkret ved, at
skolesekretariatet er i tæt dialog med lærere,
studievejledere, så skolesekretariatets ansatte løbende har adgang til at komme på
skolerne og møde de studerende.
Via oplæg, faglige arrangementer og dialog formidles viden til de studerende
om den faglige organiserings betydning for den enkelte. Der er samtidig fokus på,
at TL er deres faglige organisation.
Udover samarbejdet med lokalafdelinger arbejder skolesekretariatet tæt sammen
med Sekretariatet for Uddannelse & Kompetence, bl.a. for at kunne overvåge det
konstant forandrede udbud af uddannelser.
I efteråret 2006 besluttede HB at styrke det opsøgende arbejde over for studerende
og nyuddannede, og etablerede - som et tidsbegrænset projekt - et
skolesekretariat. Projektet blev evalueret af HB i juni 2009 med den konklusion, at
skolesekretariatet skulle fortsætte som en integreret del af TL’s aktivitets- og
driftsområde, fordi TL på den måde kan vidensdele og bruge ”best practice” overalt
i landet.

Det opsøgende arbejde
Alle skoleklasser skal møde TL i begyndelsen og ved afslutningen af deres
uddannelsesforløb, hvor sekretariatet fortæller om TL og TAK samt vores
aktiviteter, ydelser og rådgivning.
Undervejs i uddannelsen kan de studerende møde TL
• På sekretariatets kurser i studie- og eksamensteknik samt praktikplads- og
jobsøgning
• I forbindelse med TL- konkurrencer med efterfølgende præmieoverrækkelse
• Når TL yder tilskud til studieture
• Når skolekonsulenterne har planlagt og gennemført besøg på relevante
virksomheder og messer
• På stande på skolerne
• På uddannelsesmesser
• Når skolekonsulenterne har planlagt og gennemført besøg på skolen med
eksempelvis en repræsentant fra et fagligt udvalg, et TL-medlem fra relevant
arbejdsplads og/eller T&D
• Til dimissioner.
Mange studerende bruger skolekonsulenterne som sparringpartner i forbindelse
med deres søgning efter praktikplads og/eller arbejde efter endt uddannelse. De
studerende er omfattet af ALKA ulykkesforsikring i undervisningstiden.
Et resultat af TL’s vedholdende indsats er, at det på mange skoler er blevet lettere
at gennemføre skolebesøg. Der er dog fortsat en del skoler, hvor der skal mange
henvendelser til, før en aftale er på plads.

Fastholdelse af nyuddannede
Skolesekretariatet og lokalafdelingerne har i kongresperioden intensiveret
samarbejdet om fastholdelsesaktiviteter, målrettet nyuddannede.
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Det drejer sig om kurser og fyraftensmøder og blandt mange emner, har der været
kurser i
• Blower door test.
• Ophavsret.
• Designerdag.
• Six Sigma.
• Logo design.
• Teknik og Design.
• Markedsføring - sociale medier.
Ønsker og ideer til de mange aktiviteter kommer fra lokalafdelingerne, de
landsdækkende udvalg, skolekonsulenter m.fl., og i planlægningen tænkes der på
tværs af afdelinger, så det inden for alle faggrupper er synligt, at TL altid har
relevante tilbud målrettet den nyuddannedes faglighed.
I forbindelse med dimission bliver alle dimittender, der ikke selv har rettet
henvendelse til TL, kontaktet af skolesekretariatet. Fordelt over et helt kalenderår,
er der 2000 dimittender. Erfaringen viser, at 800 selv henvender sig vedrørende
deres medlemskab, 800 bliver kontaktet af skolekonsulenterne og 400 reagerer
ikke på vores henvendelse. Alle dimittender får forud for deres dimission brev fra
TL om fortsat medlemskab.

Nyuddannede får mulighed for dagpenge med det samme
A-kasselovgivningen blev ændret i 2009, så det for mange studerende nu er muligt
at blive medlem af a-kassen, mens de studerer. Melder de sig ind senest 12
måneder før endt uddannelse, og opfylder visse betingelser, får de frikontingent til
a-kassen, mens de studerer og har dagpengeret fra første dag de bliver ledig. Hvis
studerende først indmelder sig, når de har afsluttet uddannelsen, er der først
dagpengeret en måned efter endt uddannelse. Lovændringen betyder, at
konsulenterne tidligt i et uddannelsesforløb skal informere om muligheden for akassemedlemskab, samtidig med at det fortsat er nødvendigt at de studerende ved
uddannelsens afslutning møder TL og TAK, og får konkret viden om de fordele og
muligheder, der er ved at være betalende medlem.

Medlemstal
Udviklingen i antal studerende medlemmer følges nøje, og sammenholdes med tal
fra Undervisningsministeriet, idet det giver en indikator for, hvor godt vi formår at
organisere de studerende.
Antal studerende pr. år på TL – uddannelser
2009

2010

2011

2012

3.160

3.318

3.689

4.176

Studerende medlemmer i TL**
4.589
4.744
4.577
Studerende medlemmer TL & TAK
192
502
716
* KOT = Undervisningsministeriets tal, excl. studerende i internationale klasser
** Tallene er ultimo maj det enkelte år. Tal er inkl. studerende på EUD
uddannelser, der ikke indgår i KOT tallene.

3.597
1.647

Optag ifølge KOT*
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Analyse af KOT tallene viser, at de 3 uddannelser Multimediedesigner,
Bygningskonstruktør og Designteknolog sammenlagt står for ca. 50% af optaget af
studerende.
Udviklingen i antal dimittender, der forbliver som betalende medlemmer, er fulgt
nøje i kongresperioden, og viser at 1/3 af dimittenderne fastholdes som
medlemmer af TL og TAK, men der er store udsving inden for de forskellige
uddannelsesområder. 20% af Multimediedesignerne vælger TL efter endt
uddannelse, tallet er 10% for Bygningskonstruktørerne mens gennemsnitligt 25%
af Designteknologerne efter endt uddannelse vælger TL som deres faglige
organisation.

Den kommende kongresperiode
Målet i den kommende kongresperiode er, at det skal lykkes at fastholder en endnu
større andel af dimittenderne som betalende medlemmer, end vi gør på nuværende
tidspunkt.
Der skal fokuseres på hvordan vi bedst kommer i dialog med forskellige faggrupper.
Der er forskel på, om vi møder faglærte, der med flere års erfaring på
arbejdsmarkedet vælger at læse videre, eller det er unge mennesker, uden særlig
meget erhvervserfaring, der er påbegyndt en TL-uddannelse. Sidstnævnte har ikke
samme erfaring med betydningen af den faglige organisation som førstnævnte, og
det er derfor nødvendigt hele tiden at fokusere på, hvordan vi får de studerende på
de enkelte uddannelser i tale, og også være klar til at gøre det på forskellig vis,
netop fordi de studerende som målgruppe ikke er ens.

Forventede udfordringer
I foråret 2012 har vi på UCN i Aalborg og TEKO i Herning konstateret, at Krifa har
fået adgang til at møde de studerende. I begge tilfælde har den lokale TL afdeling
reageret prompte og rettet henvendelse til skolens ledelse. Ligeledes har
forbundsformanden rettet henvendelse til LO, så der kan koordineres på tværs. Det
er urimeligt, at Krifa og lignende virksomheder, der intet har med udvikling eller
gennemførelse af uddannelser at gøre, og som heller ikke bruger ressourcer på
arbejdet i bestyrelser eller uddannelsesudvalg, kan få adgang til at hverve de
studerende.
Vi er forberedt på, at vi i den kommende kongresperiode kan opleve både stigende
konkurrence fra andre organisationer – som eksempelvis Krifa – eller få sværere
ved at få lov at møde de studerende i bestemte situationer. Vi oplever (sommeren
2012), at skoler, hvor vi i adskillige år har indgået som en naturlig del af
dimissionfesten ikke længere bliver inviteret, og spørgsmålet er, om den tendens vil
brede sig den kommende tid.
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LØNSTATISTIK
Lønstatistikken er et vigtigt redskab, når medlemmerne forhandler løn eller står
over for et jobskifte. Lønstatistikken er meget brugt - i seneste
medlemstilfredshedsundersøgelse siger 85 procent af de adspurgte, at de har brugt
TL’s lønstatistik inden for de sidste 2 år.
Medlemmerne kan selv benytte forskellige lønværktøjer på TL’s hjemmeside, eller
de kan få hjælp til lønstatistik ved at kontakte deres TL afdeling, deres
tillidsrepræsentant eller forbundskontoret.
Lønstatistikken bruges også til at synliggøre TL og understøtte argumenter i den
politiske debat. Det kan være i debatten om lige løn for lige arbejde eller debatten
om forskelle i lønninger i det offentlige kontra det private. Lønstatistikken anvendes
også i OK-forhandlingerne.
Teknisk Landsforbund udgiver sin lønstatistik hvert år. Statistikken fremkommer på
baggrund af lønindberetninger fra medlemmerne. Lønstatistik og lønberegner har
mellem 4-5.000 unikke brugere årligt. Kun medlemmer har adgang til
lønstatistikken.

Svarprocent
En høj svarprocent er vigtig for at få en god og valid lønstatistik, navnlig da TL har
mange forskellige uddannelsesgrupper i en række brancher. Tendensen er, at det
bliver sværere og sværere at opnå en høj svarprocent. Derfor gennemfører vi
løbende tiltag for at forbedre svarprocenten, som ligger meget pænt sammenlignet
med andre fagforeninger.
Tabel 1.
2008
61,7%

2009
52,1%

2010
56,9%

2011
59,1%

Lønudvikling
Lønudviklingen afspejler den generelle økonomiske udvikling. Kongresperioden
starter, da der stadig er højkonjunktur i Danmark. Det ændrer sig markant i
perioden, og de senere år har en lav lønudvikling og en forholdsvis høj prisudvikling
betydet en negativ reallønsudvikling for flere medlemsgrupper i TL.
Tabel 2: Lønudvikling for privat ansatte
2007-2008
2008-2009
Lønudvikling
4,2%
1,7%
Reallønsudvikling
0%
0,9%

2009-2010
1,4%
-1,2%

2010-2011
1,8%
-0,7%

Tabel 3: Lønudvikling for ansatte i kommuner og regioner
2007-2008
2008-2009
2009-2010
Lønudvikling
5,1%
4,3%
3,0%
Reallønsudvikling
1,1%
3,5%
0,4%

2010-2011
0,4%
-2,1%

Tabel 4: Lønudvikling for ansatte i staten
2007-2008
2008-2009
Lønudvikling
4,9%
3,2%
Reallønsudvikling
0,7%
2,4%

2010-2011
0,8%
-1,7%
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2009-2010
2,9%
0,3%

Ændringer i perioden
I kongresperioden har der været en del ændringer i lønstatistikken. Det er
undervejs i perioden forsøgt både at reducere omkostningerne, men også at
forbedre lønstatistikken til gavn for medlemmerne. Begge dele ser ud til at være
lykkedes.
2009: LønTjek blev udviklet i forbindelse med ’Mit TL’. LønTjek bruges til at
sammenligne løn- og ansættelsesvilkår i nuværende og kommende job og er koblet
sammen med Lønberegneren.
2010: TL valgte fremadrettet at indsamle lønoplysninger elektronisk. De gamle
papirskemaer blev droppet, og TL brugte e-mail og postkort til få medlemmerne til
at udfylde lønstatistikken. Den webbaserede indsamling blev fulgt op af en
telefonisk indsamling af lønoplysninger. Omlægningen har betydet pæne
besparelser.
I forbindelse med ændringen blev der lavet et nyt modul til indsamling af
lønoplysninger. Formålet var at gøre det let for medlemmet at indtaste og sikre, at
vi fik de korrekte oplysninger. For at gøre det enkelt, så kan medlemmet få adgang
ved at bruge sit cpr. nr. Den nye metode sparer tid, da der ikke bliver brugt så lang
tid på tryk og indscanning af data. Desuden har det betydet færre fejl og færre
henvendelser med spørgsmål.
TL fik en ny lønberegner lavet i samarbejde med DTU. Den tager udgangspunkt i en
regressionsmodel, der er fremkommet ved at analysere lønoplysninger tilbage i
tiden. Der er mange fordele ved den nye lønberegner. Da den er baseret på
beregninger, vil alle kombinationsmuligheder give en lønværdi, så ingen benytter
lønberegneren forgæves. Der er flere variable med, og medlemmet kan komme
tættere på sin situation. Modellen kan desuden fremskrive lønoplysningerne.
2011: I 2011 finjusterede vi i forhold til de ændringer, der blev lavet i 2010, blandt
andet blev det muligt at benytte både CPR og medlemsnummer. Desuden justerede
vi også den telefoniske indsamling af lønoplysninger.
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KOMMUNIKATION
Kommunikationsafdelingen har i 2008-2011 videreført arbejdet med at brande
Teknisk Landsforbund som faglig organisation og kreativt fællesskab for teknikere,
designere og konstruktører. Teknisk Landsforbunds kreativitetsbrand blev vedtaget
af hovedbestyrelsen i 2007 og formålet er blandt andet at sikre, at vi adskiller os
fra vores nærmeste konkurrenter.
Blandt hovedresultaterne er relancering af fagbladet Teknikeren, et nyt design for
hjemmesiden, et nyt layout på pjecer og hvervemateriale, samt udvikling af et nyt
koncept for elektroniske nyhedsbreve, som erstatter en del af de tidligere
afdelingsblade. Der er også foretaget en mindre justering af forbundets logo, så der
nu er plads til et pay-off: Teknisk Landsforbund – specielt for kreative specialister.
I udviklingen af nye produkter, har vi bevidst arbejdet med at sikre et mere
ensartet udtryk, som et led i at opnå en skarpere profil udadtil. Samtidig har
afdelingen sat fokus på en yderligere synliggørelse af de varer og ydelser Teknisk
Landsforbund har på hylderne.

Teknikeren
En af grundstenene i Teknisk Landsforbunds eksterne kommunikation er fagbladet
Teknikeren, som udkommer seks gange om året til alle forbundets medlemmer.
I 2009 blev Teknikeren relanceret, så det i højere grad understøtter Teknisk
Landsforbunds kreativitetsbrand. Udarbejdelsen af det nye koncept var blandt
andet baseret på input fra hhv. kvantitativ læserundersøgelse samt to
fokusgrupper.
I forbindelse med relanceringen blev udgivelsesfrekvensen ændret fra 10 gange til
seks gange om året. Sidetallet blev til gengæld hævet til 60 sider, men er siden
justeret ned til 52 sider. Den lavere frekvens og sidetal har været med til at frigøre
ressourcer til forbundets hjemmeside tl.dk. Udgifter til produktionen af Teknikeren
er de seneste fire år faldet fra 4 mio. kr. i 2008 til 2,9 mio. kr. i 2012.
Det nye koncept
Det forretningsmæssige formål med bladet er at bidrage til fastholdelse af
medlemmer. Kommunikativt skal bladet inspirere og udfordre læserne i forhold til
deres arbejdsliv og bladet skal sikre, at medlemmerne løbende bliver informeret om
de varer, TL har på hylderne.
Teknikeren produceres i dag efter en matrix, hvor vi forsøger at få så mange
faggrupper repræsenteret i bladet som muligt, og vi er bevidste om, at der skal
være rotation imellem grupper og brancher fra blad til blad, så vi i løbet af et år
rammer flest mulige.
Samtidig arbejder vi systematisk med at synliggøre de ydelser og varer, som TL har
på hylderne. Det var muligt at inddele TL’s ydelser til medlemmerne i fire
kategorier: Udvikling, tryghed, økonomiske fordele og indflydelse. Varer med
højeste prioritet er omsat til faste elementer i bladet, med det formål, at hver
udgave af bladet indeholder minimum en vare fra hver kategori, hver gang.
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Nedenfor beskrives kort de vigtigste varer inden for hver kategori samt, hvilken
form de typisk har.
Kategori
Udvikling

Budskab
TL hjælper dig
videre i din karriere

Tryghed

TL giver dig
tryghed i dit
arbejdsliv
Med TL får du rabat
på forsikringer og
varer i butikkerne
Med TL får du
indflydelse på
arbejdsforhold,
uddannelse og TL
TL er et fællesskab
for kreative
specialister.

Økonomiske
fordele
Indflydelse
(ad hoc)

Brand

Varer med høj prioritet
Kurser & arrangementer
Netværk
TL’s Lønstatistik
Juridisk bistand
Rådgivning i lokalafdeling

Form
Kalendersider + artikler
+ noter+ egenannoncer.

Rabatkort
Forsikringer
mm.
Overenskomster
Uddannelsesudvalg
Medlemsdemokrati

Annoncer + noter.

Artikler med fokus på
medlemmernes fag og de
løsninger, de skaber i
deres job.

Artikler + noter.

”TL gør en forskel”artikler + noter.

Artikler + noter + Gitas
blog.

Hjemmesiden - www.tl.dk
Hjemmesiden er forbundets primære informations- og servicekanal i forhold til
medlemmer og omverden. Den hurtige responstid på nettet betyder, at
medlemmerne kan få opdateret information om for eksempel ændrede
arbejdsmarkedsregler og TL's holdninger til for eksempel trepartsforhandlingerne.
TL's holdninger formidles primært via Gitas blog, som kom til i 2009. På bloggen
har medlemmerne mulighed for at kommentere på forbundets holdninger. Formålet
er at skabe mere dialog og større engagement hos medlemmerne.
I sommeren 2011 fik hjemmesiden nyt design. Selve forsiden blev omstruktureret,
for at opnå større fleksibilitet og flere muligheder for at synliggøre de varer og
ydelser forbundet har til medlemmerne. På undersiderne bestod det nye design
primært i en ændring af farver og skrifttyper.
I det nye design har forsiden fået tilføjet en række nye elementer, som giver gode
muligheder for at synliggøre TL’s varer, herunder medlemstilbud, kurser, netværk
og lokalafdelinger, ligesom det større nyhedsfelt i midten giver muligheder for at
prioritere stof og skabe dynamik på siden. Designet giver samtidig mulighed for at
sætte øget fokus på udvalgte emner og kampagner ved hjælp af et markant
topbanner, som kan køre på rotation.
I slutningen af 2011 blev hjemmesiden optimeret, så den nu er mere brugervenlig
på smartphones og tablets. Det skete ved hjælp af en teknologi, som kaldes
"responsive design", der sikrer, at tl.dk fremover vil kunne ses på elektroniske
apparater med andre skærmopløsninger end dem, vi kender til i dag.
Teknologien sikrer også, at smartphonebrugere har adgang til alt indhold på tl.dk.
Det ville ikke være tilfældet, hvis vi havde valgt at lave en separat side til
smartphones. Og fordi alle brugere får vist det samme indhold, skal siden kun
vedligeholdes ét sted.
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Responsive design er baseret på html 5. Det betyder, at vi har mulighed for at
skabe nye funktioner på tl.dk, som man ellers kun ville kunne lave i en app. For
eksempel vil der være mulighed for at skabe GPS-baserede tjenester, hvis det på et
tidspunkt bliver aktuelt. Ved at satse på html 5 frem for apps, sparer vi både tid og
penge.
TL’s hjemmeside har i perioden oktober 2008 til august 2012 haft ca. 400.000
unikke brugere.

TL og sociale medier
TL har fået sin egen Facebookside, hvor medlemmerne også har mulighed for at
komme til orde. Vi er desuden repræsenteret på LinkedIn og overvejer forskellige
andre sociale medier, for eksempel twitter. Endelig forsøger vi os med
videoblogging for at se, om det vil skabe større engagement og aktivitet hos
medlemmerne.

Elektroniske nyhedsbreve
TL har i 2012 intensiveret og professionaliseret brugen af elektroniske nyhedsbreve
rettet mod medlemmerne. Grafisk læner nyhedsbrevene sig nu op af designet fra
Teknikeren og hjemmesiden. TL bruger firmaet Apsis’ platform til udsendelse af
elektroniske nyhedsbreve både centralt og lokalt. Det sikrer et ensartet og
professionelt udtryk.
Tidligere blev der sendt et centralt nyhedsbrev ud 10 gange årligt til ca. 2.500
abonnenter (primært medlemmer). Nu sendes nyhedsbrevet ud til alle medlemmer.
Det elektroniske nyhedsbrev sikrer en hurtig og billig kommunikation til
medlemmer, der får tilført værdi i form af relevante nyheder, medlemstilbud,
jobannoncer og kurser. Medlemmer, der ikke ønsker nyhedsbreve, kan nemt
framelde sig.

Presse
TL har siden kongressen i 2008 primært markeret sig i forbindelse med politiske
udspil og beslutninger som har konsekvenser for lønmodtagere,
overenskomstforhandlingerne, faglige sager og retssager ført af TL. Her skal særligt
fremhæves:
2009
•

•

•

TL vinder historisk ligelønssag i Højesteret: Et kvindeligt TL-medlem fik
konsekvent en lavere løn end hendes mandlige kolleger. TL fik massiv
presseomtale på sagen.
Dyrere at fyre folk på barsel: En EF-dom gjorde det dyrere at fyre
gravide/barslende. TL satte som første fagforening fokus på dommen
med deraf følgende presseomtale.
Mere fokus på efteruddannelse: TL har bl.a. markeret sig ved
debatindlæg i landsdækkende aviser som Børsen og Berlingske.

2010
•

•
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Ulovligt chefkrav: Ansatte skal tie om lønforhøjelsen: Mange ansatte
bliver af deres chef bedt om at tie om lønforhøjelser. TL satte fokus på
den ulovlige praksis, der blev omtalt i bl.a. DR og Søndagsavisen.
For gammel til jobsamtale: Et 53-årigt TL-medlem blev ikke kaldt til
jobsamtale med den begrundelse, at han var for gammel. Et klokkeklart

•

brud på ligebehandlingsloven. Sagen fik massiv omtale i aviser og
elektroniske medier.
Behov for autorisation og bedre kontrol med høreklinikker: TL har
løbende markeret sig i pressen omkring behovet for autorisation af
audiologiassistenter i bl.a. Børsen og Jyllands-Posten.

2011
•
•

•

Én samlet hovedorganisation er vejen frem (optakt til LO-kongres). Blev
bl.a. beskrevet i Politiken.
Vestas-klausuler stavnsbinder ansatte: Mange TL-ansatte er bundet af
urimelige jobklausuler, der reelt forhindrer dem i at finde andet relevant
arbejde. Problematikken blev bl.a. beskrevet i flere artikler i Berlingske.
Sparerunde i Fødevarekontrollen: TL har jævnligt markeret sig i pressen
ved de desværre gentagne større fyringsrunder i Fødevarekontrollen.

2012
•

•

TL med første reaktion på OK12: TL var hurtigere end de andre
fagforbund og fik derfor massiv presseomtale i forbindelse med
overenskomstforhandlingerne på industriens område.
Trepartsforhandlingerne: TL har været meget i pressen i forbindelse med
trepartsforhandlingerne – ikke mindst fordi formanden er med i LO’s
daglig ledelse.

Pressemæssigt arbejdes der i dag på flere fronter:
• Pressemeddelelser / henvendelser til medier med TL’s egne sager/historier,
hvor TL gør en forskel.
• Aktion/reaktion på temaer i pressen, hvor TL bør/kan markere sin holdning.
• Servicering af journalister, der kontakter TL.
Pressearbejdet koordineres med TL’s medier på flere måder. Undersøgelser sættes i
værk både med henblik på artikler i Teknikeren og mulighed for presseomtale.
Artikler i Teknikeren bruges som afsæt til pressemeddelelser eller kontakt til
relevant presse.
Hvis en historie har lokalt/regionalt islæt, bruges den som afsæt til presseindsats,
hvor lokalafdelingen kan opnå pressedækning.
Sager, hvor TL har markeret sig i pressen, forsøges altid genbrugt i f.eks.
Teknikeren, elektroniske nyhedsbreve, hjemmeside, facebook osv.

Pjecer & PR
TL udgiver hvert år en række pjecer/publikationer og PR-materiale, som bruges i
arbejdet med organisering og fastholdelse af medlemmer.
I kongresperioden er der løbende tilrettet og produceret nye pjecer, der i højere
grad understøtter TL’s brand, og følger designet fra Teknikeren og tl.dk. Dette er
sket for at sikre et mere ensartet udtryk og dermed skærpe TL’s profil udadtil.
Der er i 2011 sat fokus på at producere nye materialer med henblik på hvervning
og fastholdelse. Der er blandt andet produceret et ’organiseringskit’ som
tillidsrepræsentanter kan bruge til at introducere TL for nye kollegaer.

61

De nye medlemsfoldere for studerende og lønmodtagere er revideret, så fordelene
ved et medlemskab af TL, i højere grad fortælles ved hjælp af ’testimonials’. Det vil
sige at medlemmer står frem med billede og et citat, hvori de kort fortæller, hvad
de har fået ud af at være medlem af TL.
En del af det nye materiale er udarbejdet som Word-skabeloner, der gør det muligt
at redigere og trykke internt i TL. Hermed sparer vi penge på tryk og har mulighed
for at opdatere materialet løbende.
Kommunikationsafdelingen har stået for produktion og kvalitetssikring af
pjecer/foldere, som andre afdelinger på forbundskontoret har sat i gang. Det drejer
sig bl.a. om TL’s Uddannelsesmagasin og foldere til Lokale uddannelsesudvalg.
Kvalitets- og tekstmæssigt er kommunikationsafdelingen altid med, når eksterne
samarbejdspartneres pjecer fra ALKA; PFA og LO-Plus skal godkendes.
Kommunikationsafdelingen har løbende kontakt med TL’s afdelinger ude i landet og
afdelinger på forbundskontoret og redigerer og kvalitetssikrer løbende
tekster/annoncer/plakater.
I perioden er der lavet en ensretning af TL- ansattes e-mail afsendersignatur, og
TL’s logo er justeret med anvendelse af ny og mere moderne skrifttype, som
passer inde i den nye designlinje. Der er samtidig udarbejdet en version med payoff, som kan bruges, når pladsen tillader det: Teknisk Landsforbund – specielt for
kreative specialister.
Der er i hele perioden produceret diverse merchandise til afdelingerne.
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ØKONOMIAFDELINGEN
Mål og opgaver
Målet for økonomiafdelingen består i at varetage økonomi- og regnskabsfunktionen
for alle TL’s regnskaber. Funktionen omfatter alle de opgaver, som en økonomi- og
regnskabsfunktion forventes at varetage.
Et meget vigtigt mål er at sikre, at der bliver holdt skarpt øje med økonomien i TL
samt at bistå TL’s ledelse med relevant økonomirapportering og økonomiske
beregninger som grundlag for den økonomiske ledelse af TL.
Et andet vigtigt mål for afdelingen er at sikre en god og effektiv service overfor
medlemmer, tillidsrepræsentanter, debitorer, leverandører, lokalafdelinger,
forbundskontoret og andre interessenter.
På grund af det faldende medlemstal, har afdelingen haft særlig fokus på
omkostningerne og aktivt bidraget til at finde besparelser, så de faste omkostninger
er faldet i perioden.
Ud over de faste opgaver har afdelingen deltaget i udviklingsopgaver, som også har
været tværgående med deltagelse af afdelinger på forbundskontoret og
lokalafdelinger.

Udviklingsopgaver i kongresperioden
Udover de daglige driftsopgaver har økonomiafdelingen deltaget i en række
forskellige udviklingsopgaver med henblik på at optimere drift og service. Her skal
på kort form nævnes de væsentligste opgaver:
• Opgradering af økonomisystem Axapta til AX 2009.
• Udviklingsopgaver i medlems- og A-kassesystemet Winnie.
• Regnskabsmæssige opgaver for Københavns Kommunes Teknikere,
Teaterteknikerudvalget, Lysdesignernes Ophavsretsforvaltning (LOF) og DS
Håndværk & Industri (uddannelses- og udviklingsordning).
• Skattemæssige opgaver for udvalget for audiologiassistenter.
• Kontinuerlig proces med forenkling og effektivisering af forretningsgange i
afdelingen.
• Løbende holde øje med leverandøraftaler om de er konkurrencedygtige eller
skal udskiftes med billigere leverandører.
• Planlægge og gennemføre interne flytninger på forbundskontoret med henblik
på TL Københavns indflytning på Nørre Voldgade 12.
• Nyt låse- og adgangssystem på forbundskontoret indkøbt i forbindelse med TL
Københavns indflytning på Nørre Voldgade 12.
• Indtræden i arbejdsgruppe hos Alka vedrørende videreudvikling af Familie
Forbundsforsikringen for medlemmerne.

Ejendomsadministration
Udover den faste administration af ejendomme og lejemål sker der løbende
bevægelser i ejendomsporteføljen. I perioden er der sket følgende konkrete
ændringer mht. salg og køb af ejendomme samt opsagte/indgåede lejemål.
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TL MidtVest
TL MidtVests gamle domicil på Smedegade i Herning har været udlejet i en
tidsbegrænset periode, da det ikke har været muligt at sælge den pga.
finanskrisen. Ejendommen er i 2012 igen sat til salg.
Udlejningsejendom på Frederiksberg
TL Københavns gamle domicil på Kong Georgs Vej på Frederiksberg er udlejet til
Frederiksberg Daghøjskole. I 2008 blev ejendommen forsøgt solgt, men
finanskrisen forhindrede et salg til en fornuftig pris. TL’s forretningsudvalg
besluttede på den baggrund, at TL skulle beholde ejendommen. Frederiksberg
Daghøjskole er en god og stabil lejer, som betaler lejen til tiden.
TL Sjælland Hillerød
TL Sjælland Hillerød flyttede fra Hansensvej til et lejemål på Frederiksgade i
Hillerød i efteråret 2009, da afdelingen havde brug for mere plads og for at blive
samlet på én etage. Ejendommen Hansensvej blev solgt ultimo 2009.
TL København
TL København flyttede den 4. juni 2012 ind på Nørre Voldgade 12, hvor der var
ledige lokaler. Økonomisk sparer TL op mod 1,4 mio. kr. pr. år på, at TL København
flytter ind på Nørre Voldgade 12. I april 2012 blev TL Københavns domicil på
Bogholder Allé 36 solgt til overtagelse den 1. juli 2012. Ejendommen er solgt for 17
mio. kr.
Forbundskontoret på Nørre Voldgade
Teknisk Landsforbunds hovedbestyrelse besluttede i oktober 2007, at
forbundskontoret skulle forblive på adressen Nørre Voldgade og udleje
overskydende lokaler til tredjemand. Lokaler i forhuset på 2. sal th. er udlejet til
Autorhuset I/S, som består af Danske Dramatikeres Forbund, Danske
Filminstruktører og Danske Sceneinstruktører. Derudover er 4. sal i baghuset
udlejet til IAED. Endvidere er et kælderlokale udlejet. Endelig er TL København
flyttet ind på 1. salen den 4. juni 2012. Hermed er alle lokaler i ejendommen
udnyttet fuldt ud. Ejendommen på Nørre Voldgade 12 har gennemgået en række
større istandsættelsesarbejder i årene 2008 – 2010 efter beslutning i
hovedbestyrelsen i oktober 2007.

Økonomiafdelingens udfordringer
Økonomiafdelingen arbejder videre med at optimere overvågningen af TL’s
økonomi med henblik på at sikre TL’s ledelse et endnu bedre og hurtigere overblik
over økonomien i TL. Endvidere arbejder afdelingen videre med at effektivisere
forretningsgange og processer med henblik på at få endnu mere for pengene. Det
gælder også omkostningerne i TL. Her vil afdelingen bidrage til, at vi fortsat holder
fokus på omkostningsbevidstheden i TL.
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IT AFDELINGEN
IT-afdelingens opgaver er at drifte, vedligeholde og opdatere alle TL’s ITinstallationer samt at yde brugersupport på indkøbt af hardware, software,
telefoner og kopimaskiner. Herudover forestår IT-afdelingen indkøb af nyt IT-udstyr
og programmer.

Sket i kongresperioden:
2009
Flytning af afdeling TL Sjælland, Hillerød
TL Sjælland, Hillerød fik nye lokaler i 2009 og IT-afdelingen var med til at sørge for
at der kom helt ny IT-kabling i de nye lokaler, da den kabling der var i lejemålet
var gammel, uensartet og utidssvarende. Den nye kabling sikrer stabilitet i arbejdet
over netværk, så både telefoner og IT-udstyr er i drift, når medlemmerne ønsker at
bliver serviceret.
Ny kabling i TL København i forbindelse med ombygning
TL København skulle have renoveret deres lokaler og samtidig blev 1.salen i huset
sat til leje. Da der var en meget gammel og ustabil IT-kabelføring blev det besluttet
også at udskifte den. IT-afdelingen var med til at sørge for at der kom ny kabling
og at 1.salen blev separeret ud IT-mæssigt, så der var gjort klar for eksterne
lejere.
Den nye kabling har betydet hurtigere svartider på IT-systemerne til gavn for både
ansatte og medlemmer.
Optimering af sagsdatabasen
Efter en del brugerønsker har IT-afdelingen optimeret sagsdatabasen, således at
den er blevet mere brugervenlig og har fået tilført nogle nye funktioner, der gør det
meget lettere at lægge office dokumenter og mails direkte i Sagsdatabasen.
Optimeringerne har gjort det væsentligt lettere at opdatere sager, til gavn for både
sagsbehandlere og medlemmer.
Indkøb og brug af Windows 2008 serverlicenser i IT-afdelingen
IT-afdelingen har indkøbt Windows 2008 serverlicenser. Det er sket efter en
undersøgelse af den ekstra værdi det vil tilføre afdelingen. Windows 2008 server
giver nogle IT-mæssige fordele i forhold til administration og vedligeholdelse af TL’s
serverpark, der sikrer at TL IT-mæssigt er på et tidssvarende niveau, der gør det
muligt til stadighed at have en stabil drift til gavn for medarbejdere og medlemmer.
2010
Medarbejdersignatur i mails
Vi har sammen med afdelingen for Ledelse og Kommunikation idriftsat Outlook
signaturer, der skaber en ensartethed i afsendersignatur ved brug af mail til
medlemmer og samarbejdspartnere. Der er valgt en central løsning, der ligeledes
gør det nemt at vedligeholde.
e-Boks
Der er igangsat etablering af E-boks løsning hvor udbetalingsspecifikationer
(dagpenge og efterløn) automatisk leveres til medlemmernes e-Boks. Dette er gjort
med henblik på at spare udgifter, dels på håndtering af printet og dels på porto i
forbindelse med forsendelser til vores medlemmer.
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Nyt lagringssystem og backup samt virtualisering af servere
IT-afdelingen fik bevilget penge til udskiftning af lagringsenheder og backup, fordi
TL var ved at løbe tør for diskplads og den natlige sikkerhedskopiering var blevet
omfattende og tog meget lang tid at afvikle, dels på grund af mængden af data,
men også på grund af IT-udstyrets beskaffenhed.
IT-afdelingen foretog en del undersøgelser i forbindelse med udskiftning af backup
og lagringsenheder. I starten af 2010 afsluttede IT-afdelingen så projektet om
virtualisering af servere, backup samt et nyt lagringssystem. Dette har betydet en
smidigere og lettere drift, mere enkel håndtering af backup samt en gevaldig
pladsforøgelse generelt på netværket. Projektet har ligeledes bidraget til en større
strømbesparelse, da fysiske servere er erstattet af software baserede servere
(Virtuelle servere).
Automatiseringer
I 2010 har fokus været på automatiseringer af IT-drift, der bl.a. betyder, at der
skal bruges mindre tid på rutineopgaver i IT-afdelingen.
Vi har fået etableret automatiske alarmer fra kritiske enheder på netværket, hvilket
betyder at vi kan reagere mere proaktivt i forhold til fejl og evt. nedbrud i
systemerne og dermed sikre at oppetiden på systemerne øges. Dette er til gavn for
både brugere af systemerne og medlemmerne.
IT-sikkerhed
Vi har fået løftet hele IT-sikkerhedsområdet, dels ved at etablere redundant server
setup, der sikrer at vi hurtigt kan komme i drift igen, såfremt uheldet er ude.
Vi har fået udarbejdet en intern og ekstern sikkerhedsanalyse, der viser at vi
sikkerhedsmæssigt ligger over gennemsnittet.
Vi har investeret i et program, der automatiserer opdateringer fra 3. part, såsom
Adobe, Java, Flash player m.m. Dette sikrer at vi hele tiden er up to date med disse
opdateringer, så vi ikke bliver kompromitteret udefra.
2011
Udskiftning af hardware
Med 5-7 år gammelt hardware var der i 2010 + 2011 afsat penge til indkøb af PC'er
og bærbare samt udskiftning af styresystemet Windows XP til fordel for Windows 7.
Det var en meget tiltrængt udskiftning, idet der på gammelt hardware skulle
bruges meget supporttid på grund af fejl og fordi den generelle hastighed i brugen
var for dårlig.
Medio 2011 afsluttede IT-afdelingen det meget store projekt om indkøb af nye
PC’er og bærbare til hele organisationen samt en opgradering af styresystemet fra
Windows XP til Windows 7. Projektet gav os nogle uforudsete udfordringer, som det
tog meget ekstra tid at få løst. Udskiftningen har betydet væsentlig hurtigere
svartider, op- og nedlukningstider samt meget færre supportkald og fejl forårsaget
af gammelt hardware. Dette har været til stor gavn for medarbejderne.
Undersøgelse af Elektronisk Dokumenthåndteringssystem (EDH)
Vi har sammen med Forsikringssekretariatet igangsat et projekt til anskaffelse af et
Elektronisk Dokument Håndteringssystem, der skal implementeres i 2012
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Trådløst netværk
Ultimo 2011 fik IT-afdelingen en ekstra bevilling, således at der kunne installeres
trådløst netværk på de afdelingskontorer der manglede dette. Alle
afdelingskontorer har fået installeret trådløst udstyr, således at medlemmer og
ansatte har mulighed for at koble sig op trådløst. Det er opsat med henblik på
maksimal sikkerhed, derfor er TL´s netværk afskåret fra ”det offentlige” netværk,
som medlemmerne kan benytte.
2012
Idriftsættelse af Elektronisk Dokumenthåndteringssystem (EDH)
Vi har i april måned idriftsat et Elektronisk Dokument Håndteringssystem (EDH) til
A-kassen. Det gør det mere fleksibelt, at al korrespondance mellem medlemmer og
TAK bliver digitaliseret og lagt i EDH systemet. Samtidig sikrer det at vi dels kan
flytte opgaver alt efter hvordan belastningen aktuelt ser ud, men også at
medlemmerne kan få en bedre service, da al post indscannes og vi derved kan give
medlemmerne en bedre service.
I forbindelse med idriftsættelsen af EDH er der indkøbt større skærme til
medarbejdere, der arbejder i systemet. En større skærm gør det lettere og mere
overskueligt for sagsbehandleren at manøvrere rundt i flere systemer og giver
dermed også et bedre overblik.
Interne flytninger samt TL Københavns flytning
I april måned blev der foretaget en del interne flytninger på Forbundskontoret, hvor
også IT-afdelingen flyttede til andre lokaler. Den interne flytning var en del af en
større plan, der kulminerede i begyndelsen af juni, hvor København afdeling
flyttede ind i nyrenoverede lokaler på Forbundskontoret. IT-afdelingen har i
forbindelse med alle flytninger sikret at telefoner, PC’er og printere kunne benyttes
som hidtil.
Udskiftning af mobiltelefoner
I maj 2012 fik en stor del af TL´s medarbejdere udskiftet deres gamle mobiltelefon
med en smartphone, der sikrer at vi, når vi er på farten også har bedre mulighed
for at benytte nyeste teknologi til blandt andet at besvare mails og opdatere
kalenderaftaler.

Fremtiden
IT-afdelingens opgave er også fremadrettet at følge med i nye teknologier og
dermed sikre, at TL inden for de økonomiske rammer, har de systemer og
værktøjer, der efterspørges og som er nødvendige for at sikre at medlemmerne får
den bedste service. Ligeledes skal det sikres, at medarbejderne har de nødvendige
værktøjer, til at yde medlemmerne en god service.
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INTERN SERVICE
Mål og opgaver
Målet for Intern Service er at yde en så optimal og god service som muligt inden for
de givne økonomiske rammer.
Intern Service varetager de opgaver, som normalt er forekommende for en intern
service-funktion. Intern Service er en fælles facilitet for forbundets ansatte og også
for lokalafdelinger med hensyn til print, porto, indkøb af kuverter og brevpapir
samt pr-materialer. Intern Service varetager endvidere nogle opgaver for TL
København, efter at de er flyttet ind på Nørre Voldgade 12 i begyndelsen af juni
2012.

Udviklingsopgaver i kongresperioden
Foruden de daglige driftsopgaver har Intern Service deltaget i en række forskellige
udviklingsopgaver med henblik på at optimere drift og service. Her skal på kort
form nævnes de væsentligste opgaver:
• Outsourcing af kantineordningen på forbundskontoret
• Omlægning af mødeservice som følge af ændring af kantineordningen
• Genforhandling af aftale med leverandør om drift af trykkerimaskiner i Intern
Service
• Styring af printopgaver for eksterne kunder
• Kontinuerlig proces med forenkling og effektivisering af forretningsgange i
afdelingen
• Løbende holde øje med leverandøraftaler om de er konkurrencedygtige eller
skal udskiftes med billigere leverandører
• Back up på funktionen som følge af en reduktion i bemandingen af Intern
Service
• Deltage i interne flytninger og herunder TL Københavns indflytning på Nørre
Voldgade 12

Hvilke udfordringer står Intern Service overfor?
Intern Service arbejder videre med at optimere serviceniveauet i afdelingen,
forenkle og effektivisere forretningsgangene samt kontinuerligt at teste, om aftaler
med leverandører er konkurrencedygtige og giver værdi for TL og dermed
medlemmerne.
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TEKNIKERNES ARBEJDSLØSHEDSKASSE
Også a-kasseområdet har været præget af den internationale krise, som satte ind
omkring årsskiftet 2008/2009. Den medførte en meget markant stigning i
ledigheden både nationalt og internationalt. Krisen påvirkede meget markant de
små og mellemstore virksomheder i Danmark, og gik hårdt ud over medlemmernes
beskæftigelse.
I sommeren 2008 var ledighedsprocenten, opgjort som bruttoledige, d.v.s. inklusiv
de ledige, der var i aktiveringstilbud nede på 2,9%, mens den i sommeren 2010 var
steget til 10,8%.

Ledigheden i TAK i procenter
Måned
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December

2008
4,2
4,0
3,7
3,4
3,2
3,0
2,9
3,7
3,6
3,4
3,4
3,5

2009
4,1
4,6
5,3
5,6
6,0
6,9
6,9
8,4
9,3
9,3
9,5
9,4

2010
10,6
10,5
10,3
10,2
10,5
10,8
9,9
10,3
10,8
10,6
10,3
9,8

2011
10,5
10,5
10,3
9,5
9,4
9,5
8,9
8,9
8,9
8,9
8,8
8,9

2012
9,1
9,5
9,2
8,7
8,7
8,7
8,6

Krisen, den store ledighed, og presset på de offentlige finanser har præget
kongresperioden i form af reformer på arbejdsmarkedsområdet. De væsentligste
reformer har været:
• Kommunalisering af beskæftigelsesindsatsen
• Forkortelsen af dagpengeperioden fra 4 til 2 år samt længere
optjeningsperiode.
• Tilbagetrækningsreformen.
• Ændring af reglerne om supplerende dagpenge fra 52 uger til 30 uger.

Kommunalisering af det beskæftigelsespolitiske arbejde
I finansloven for 2009 aftalte VK-regeringen og Dansk Folkeparti at indfase et
enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem frem mod 2013. Systemet betyder, at
kommunerne overtager udgifterne til dagpenge, til aktiveringsydelse og til
aktivering af forsikrede ledige. Beskæftigelsesindsatsen i forhold til
dagpengemodtagere, bliver fremover en kommunal opgave, ligesom det i dag er på
kontanthjælpsområdet. Kommunerne kompenseres for finansieringsomlægningen
gennem statslig refusion af udgifterne og gennem en særlig tilskudsordning på
beskæftigelsesområdet.
Aftalen indebar nedlæggelse af staten i jobcentrene og overførsel af finansieringen
af dagpenge til kommunerne. Det skal ske efter samme principper som
kommunernes finansiering af kontanthjælp.
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Aftalen slog fast, at a-kasserne beholder eksisterende opgaver. Med
kommunaliseringen af beskæftigelsessystemet blev a-kasserne/fagbevægelsen de
eneste beskæftigelsespolitiske aktører, der opererer på nationalt/regionalt plan, og
som samtidig har indsigt i brancheforhold. Det er ikke tilfældet for de 92 jobcentre.
Siden reformen om kommunalisering har jobcentrenes udfyldelse af den
beskæftigelsespolitiske opgave været fulgt nøje i den offentlige debat, og i
fagbevægelsen har denne debat været præget af et ønske om en større
beskæftigelsespolitisk rolle for fagbevægelsen og a-kasserne. Fagbevægelsen har
et stort kendskab og kontaktnet til de virksomheder, der er i de geografiske
områder. Samtidig giver fagbevægelsens arbejde i de tilknyttede a-kasser et stort
kendskab til de ledige. Dette match giver mulighed for større effektivitet i den
beskæftigelsespolitiske indsats, end jobcentrene.
I TL mener vi ligeledes, at vi har en A-kasse, der kan udnytte den viden TL har om
det geografiske arbejdsmarked indenfor alle vores faglige områder til at hjælpe
medlemmerne i arbejde. Det vil være naturligt, at det er a-kasserne, der varetager
det beskæftigelsespolitiske arbejde i de første 6 måneder af ledighedsforløbet, og
udnytter de kontakter, som TL har fagligt.

Partnerskaber
For at spille en aktiv beskæftigelsespolitisk rolle igangsatte LO et projekt om
partnerskaber med jobcentrene om indsatsen for de beskæftigede ledige i 2009.
Visionen for projektet var at:
• Få de ledige forsikrede i a-kasserne i beskæftigelse på ordinære vilkår – og så
hurtigt som muligt. A-kasserne har faglig indsigt og kender både
virksomheder og brancher.
• Overtage jobcentrenes opgaver for de forsikrede ledige inden
aktiveringsperioden – og integrere disse opgaver i a-kassernes nuværende
opgaver. Dette sker uden betaling fra kommunernes side.
• Forenkle snitfladen mellem a-kasserne og kommunerne – ved at a-kasserne
”overtager” den ledige inden aktiveringsperioden. Gennem forenklede
snitflader spares ressourcer både i jobcentrene og a-kasserne. Til gavn for
kommunerne, a-kasserne og de ledige.
• Stå skulder ved skulder med kommunerne for at skaffe ledige i beskæftigelse
på ordinære vilkår. A-kasserne bliver, i forhold til de forsikrede ledige, den
primære samarbejdspartner. Midlet er en langsigtet aftale, hvor a-kasserne
stiller sin faglige viden og branchekendskab til rådighed, så der kommer
mest mulig kvalitet i jobformidlingen og rådgivningen.
Erfaringerne med at få jobcentrene til at indgå disse aftaler er blandede. Det
lykkedes ikke at indgå så mange aftaler som forventet. Samtidig stødte projektet
sammen med den økonomiske krise og den stigende ledighed. Der er indgået 10-20
aftaler, hvoraf nogle af dem har været i drift i et stykke tid. Andre er underskrevne,
men ikke sat i drift. Det skyldes især store IT-problemer i forbindelse med, at
udfasningen af statens IT-system. Amportalen til fordel for kommunernes egne ITsystemer.
Den første aftale, der blev indgået er lavet med Mariagerfjord kommune.
Teknikernes Arbejdsløshedskasse har været med i arbejdet, og har haft hele
kontaktforløbet for de ledige. Erfaringerne her er gode – aftalen har medført et
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meget tættere samarbejde med kommunen på alle beskæftigelsespolitiske
områder, og det har gjort det lettere at hjælpe medlemmer tilbage til
arbejdsmarkedet.
I en fælles evaluering af Mariagerfjord-aftalen er medlemmer blevet inddraget. Det
er den helt overvejende tilbagemelding, at medlemmerne er meget tilfredse med,
at de i den første periode af deres ledighedsforløb kun skal henvende sig til akassen og ikke også i jobcentret.
Erfaringerne fra partnerskabsaftalerne afspejler sig i LO’s oplæg til
trepartsforhandlingerne, bl.a. ved at sætte arbejdsdelingen mellem a-kasserne og
jobcentrene på den politiske dagsorden.

Dagpengeperioden
I 2010 besluttede folketinget at ændre på dagpengesystemet. Dagpengeperioden
forkortes fra 4 år til 2 år. Samtidig blev det besluttet, at personer, der mister
dagpengeretten skal have arbejde et helt år for igen at få ret til dagpenge.
Genoptjeningskravet var indtil da ½ år.
Loven blev vedtaget under VK-regeringen, og ændringerne skulle træde i kraft fra
1. juli 2012. Under den nuværende regering er ikrafttrædelsen forlænget med op til
½ år. Det betyder at de medlemmer, der begyndte at få udbetalt dagpenge 1. juli
2010 eller senere vil få forlænget deres ret til dagpenge med et halvt år, hvis deres
dagpengeperiode udløber i perioden 1. juli – 30. december 2012.
Lovændringen om forlængelse har også betydning for de medlemmer, der begyndte
at få udbetalt dagpenge før 1. juli 2010, hvis deres ret til dagpenge udløber i
ugerne 26-52 i 2012. De vil også få forlænget deres dagpengeperiode med op til et
halvt år, dog aldrig mere end den oprindelige periode på 4 år – det samme som
208 uger.
I Teknikernes arbejdsløshedskasse risikerer mellem 6-700 medlemmer at miste
dagpengeretten, når dagpengereformen træder i fuld kraft. For en stor dels
vedkommende vil det ske umiddelbart efter årsskiftet 2012/13. Vi har igangsat en
task-force-gruppe, bestående af medarbejdere fra Teknikernes
Arbejdsløshedskasse og Teknisk Landsforbund, der skal samle alle de redskaber, vi
har for at hjælpe medlemmerne. Samtidig arbejder vi politisk for at få rullet disse
besparelser tilbage, også fordi de underminerer hele dagpengesystemet.

Efterløn/tilbagetrækningsreformen
I senforåret 2011 indgik den tidligere regering et forlig med De Radikale og Dansk
Folkeparti om efterlønnen og folkepensioner.
Forliget indebærer 3 principielle ændringer i ordningen.
• Efterlønsalderen sættes gradvist op til 66 år.
• Efterlønsperioden sættes gradvist ned fra 5 til 3 år.
• Regler for pensionsmodregninger strammes, så man ikke kan få efterløn,
når man har en pensionsordning på 1 mio. kr. og derover.
Efter valget i september 2011 besluttede den ny regering at hele
tilbagetrækningsreformen skulle være en del af dens politik, og den blev derfor
vedtaget i forbindelse med finansloven for 2012.
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Som en del af reformen har medlemmerne mulighed for at få deres efterlønsbidrag
udbetalt skattefrit i perioden 2. april til 1. oktober 2012.
Skema opgjort pr. 1. juli over antal, der har ønsket udbetaling og de udbetalte
beløb, indsættes senere

Tilpasninger i Teknikernes Arbejdsløshedskasse
Medlemstallet har været faldende i en årrække, hvilket desværre har givet
ubalance i økonomien. Derfor besluttede Hovedbestyrelsen i slutningen af 2011 at
tilpasse ressourcerne, således at der blev nedlagt 9 stillinger i TAK. TAKafdelingerne arbejder herefter sammen i fire TAK-enheder (København,
Hillerød/Ringsted, Fyn/SydVest/MidtVest og Nord/Østjylland/SydØst)
Samtidig blev det besluttet at effektivisere sagsbehandlingen gennem digitale
selvbetjeningsløsninger, der også gør det lettere for medlemmer at aflevere
oplysninger til a-kassen. Der er indkøbt en digital ledighedserklæring og en digital
udvidelse af mulighederne vedr. VEUU samt sket en større digitalisering af
ferieansøgninger.
Endvidere er indkøbt og implementeret software, der gør det lettere at koble alle
telefoner i TAK sammen. Vi ønsker at bevare den lokale telefonbetjening, men har
med systemet sikret og optimale backup muligheder, så alle telefoner bliver taget.
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TEKNIK & DESIGN
Freelancebureauet har i år rundet sit 20 års jubilæum. Gennem årene har bureauet
sikret beskæftigelse til en lang række designere og teknikere, som ellers ville have
været tvunget til at være selvstændige erhvervsdrivende eller arbejdsløse.
Konstruktionen er baseret på, at freelanceren indgår aftale med kunden
(virksomheden) og herefter overlader indgåelse af den formelle aftale til Teknik &
Design, som herefter står som arbejdsgiver overfor freelanceren og sørger for
fakturering m.v. overfor kunden (virksomheden). Freelanceren kan dermed undgå
at etablere selvstændig virksomhed og samtidig få dagpenge i tilfælde af ledighed.
Der bliver løbende arbejdet med at markedsføre bureauet overfor de
uddannelsessøgende på skolerne og ved fyraftensmøder for interesserede
medlemmer i de lokale afdelinger.

Samarbejde med andre organisationer
For at øge omsætningen har vi gennem en årrække haft samarbejdsaftaler med en
række andre organisationer, hvis medlemmer så har kunnet benytte bureauet mod
at betale et højere gebyr. Vi har samarbejdsaftaler med Prosa, HK Privat,
Billedkunstnernes Forbund, Sammenslutningen af Danske Scenografer og Film- og
TV-Arbejderforeningen (FAF). Det er dog primært Prosas medlemmer, som
mærkbart benytter bureauet.
Det at have bureauet som tilbud til TL’s medlemmer har været betragtet som
vigtigt, i særlig grad overfor de medlemsgrupper, som ikke har tradition for fast
beskæftigelse. Men da bureauet, bortset fra årene 2002-05, altid har givet
underskud, har TL’s forretningsudvalg på grund af den økonomiske situation
besluttet at bringe balance mellem indtægter og udgifter. Dette indebærer en
reduktion i bemandingen, som dog er sket, så det er muligt at opretholde den
daglige administration og den løbende markedsføring af bureauet.

Fremtiden
Der er fortsat en tro på, at freelancebureauet opfylder et behov for den del af
medlemmerne, som arbejder inden for områder, hvor der er tradition for
freelancebeskæftigelse, dvs. de grupper, som ikke i sig selv klart kan defineres som
lønmodtagere eller selvstændige. Bureauet er også et aktiv for dem, der på
længere sigt ønsker at etablere sig som selvstændige, men som endnu ikke har et
tilstrækkeligt kundegrundlag. At benytte Teknik & Design betyder økonomisk
sikkerhed og frihed for besværlig administration og udgifter til revisorer og
advokater.
Med de trufne beslutninger er der en tro på, at bureauet kan balancere økonomisk
og fortsat kan virke som et attraktivt tilbud til TL’s medlemmer.
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LANDSDÆKKENDE UDVALG
Audiologiassistenterne
Indledning
Der er stadig en stor del af den danske befolkning, der har en hørenedsættelse,
men ikke alle gør noget ved det. Det betyder blandt andet, at der bruges store
summer til overførselsindkomster, sygedagpenge og andre foranstaltninger i stedet
for at behandle med gode høreapparater og dermed fastholde mennesker i arbejde.
Det private marked inden for branchen er stadig i vækst, og der kommer nye
spillere på banen med jævne mellemrum. Dem der vælger at få høreapparater
bliver yngre, og det sætter et pres på det offentlige system, der gør at
ventelisterne stiger. Det får flere og flere til at henvende sig til private forhandlere,
hvilket gør at efterspørgslen på audiologiassistenter er stigende.

Uddannelser og fremtiden
Vores uddannelser er stadig på et niveau, der godt kan trænge til en kraftig
ansigtsløftning, og i udvalget gør vi hvad vi kan for at det sker.
Bacheloruddannelsen på Syddansk Universitet er der stadig, og de første
færdiguddannede er ved at melde sig på arbejdsmarkedet. Vi har været så heldige
at få et par af dem i udvalget, så vi ad den vej kan skabe kontakt til de studerende
der.
Vi gør hvad vi kan for at påvirke Odense Tekniske Skole i en retning der gør, at der
kommer mere styr på uddannelsen, og at det faglige niveau derved hæves, da det
for tiden ikke ser ud til at vores uddannelse forlænges og niveauet hæves.
Der er stadig en privat udbyder, der uddanner sine egne ”audiologiassistenter”. Det
er dog ikke en godkendt uddannelse, og den udløser ikke noget svendebrev. For at
imødegå den uheldige tendens, arbejder vi i udvalget hårdt på at få genindført
vores autorisation. Det vil betyde at man som bruger af høreapparat, kan være
sikker på at blive behandlet af en person, der er uddannet. Derved får staten også
en garanti for at penge, der bruges til behandlingen, bruges med omtanke og
fornuft.

Udvalgets aktiviteter i kongresperioden
Vi er gået over til at holde landsmøde hver 2. år, og vedtægterne er blevet ændret,
så formand og næstformand nu vælges på landsmødet. I år var landsmødet
tilrettelagt som kursus/undervisning fredag og lørdag formiddag. Selve landsmødet
var lørdag eftermiddag. Arrangementet blev afviklet i samarbejde med
’Leverandørforeningen af høreapparater’, hvilket vi satser på sker igen til næste
landsmøde.
Bladet ”Audiologiassistenten” udkommer stadig 4 gange om året, der er dog planer
om at det skal udkomme elektronisk blad i stedet.

Udvalgets sammensætning
Morten Kirketerp
Jørgen Poulsen
Helle Rosenkvist
Christian U. Jessen
Palle Pallisgaard
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Formand

Tommy Fishman
Christian Wilde
Susanne Palsbo
Rone Steensberg-Hansen
Lene Ertner

HB-tilforordnet

Brand og Redning
Indledning
Landsudvalget for Brand & Redning er for medlemmer af TL, der er beskæftiget
og/eller uddannet inden for branchen, dvs. beredskabschefer,
viceberedskabschefer, beredskabsinspektører, viceberedskabsinspektører,
beredskabsmestre, indsatsledere samt katastrofe- og risikomanagere.

Udvalgets aktiviteter i perioden
Landsudvalg afholdt generalforsamling på LO Skolen i Helsingør den 14.10.10, hvor
der var udover generalforsamlingen var faglige islæt på programmet.
Der var blandt andet foredrag af brandingeniør Freddy Madsen, der fortalte om
brandstrategien for det kommende Søfartsmuseum, og der var rundvisning på
Kulturværftet samt foredrag om skadeforebyggelse af Dansk Bygningskontrol A/S.
I mødet deltog også forbundsformand Gita Grüning, der orienterede om hvilken
tiltag TL kunne gøre for at vi blev flere medlemmer på det beredskabs faglige
område og Karen Poulsen, der orienterede om overenskomsten og svarede på
faglige spørgsmål. To gode dage, hvor der også var plads til kammeratligt samvær
og vidensudvelsling mellem kolleger. Alle rejste hjem med ny viden og gode
oplevelser fra årsmødet.
2011 blev året hvor udvalget begyndte at se de store muligheder i at kunne tilbyde
medlemmerne i Brand & Redning relevante kurser med stor hjælp fra TL. Kurser i
brandfarlige væsker og gasser blev afholdt i Ringsted den 14.05.11 og 31.05.11
i Aarhus.

Udvalgets kurser
Udvalget blev den 24.02.12 inviteret til forbundskontoret for at drøfte
landsudvalgets arbejde siden sidst og lægge en strategi for fremtiden, her var der
bl.a. stor enighed om at tilbyde medlemmerne kurser i Funktionsbaserede
brandkrav og kurser i brandventilation
De første kurser er blevet afholdt henholdsvis i Ringsted den 14.05.12 og i Aarhus
den 31.05.12, hvor begge kurser var overtegnet. Det glæder udvalget, at så mange
kollegaer fra andre fagområder har vist så stor en interesse.
Succesen forsætter med kurser i brandventilation den 06.09.12 i forbundshuset og
den 18.09.12 i Aarhus
Nu ser vi frem til et spændende årsmøde i Århus den 09.10.12 , hvor vi sætter
fokus på de bynære havnearealer og den nye havnefront.

Udvalgets sammensætning
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Karsten Rasmussen
Kjeld Jacobsen
Per Andersen
Per Allan Nielsen
Steffen Alstrup Haagensen
Johanne Gregersen
Gita Grüning

HB-tilforordnet
HB-tilforordnet

Bygge og Anlæg
Indledning
Bygge og anlæg (TBA) har til formål at varetage medlemmer ansat indenfor byggeog anlægssektorens interesse.
Ved landsmødet i 2010 blev Bygge og Anlæg sammenlagt med
Arkitektbrancheudvalget (ABU). Vi dækker derfor nu brancherne indenfor bygge- og
anlæg, de rådgivende ingeniører og arkitektbranchen.
På uddannelsessiden dækker TBA uddannelserne til byggetekniker og
bygningskonstruktør.
Udvalget har bestræbt sig på at have medlemmer fra alle brancher og fra hele
landet.

Sket i perioden
Vi har i perioden desværre ikke fået gennemført mere end ca. 20 arrangementer
med ca. 500 deltagere.
Hele perioden har været præget at den katastrofale og totale opbremsning og
stilstand i hele bygge- og anlægssektoren, der startede i slutningen af 2008. Det er
først nu i 2012, at der er meget små tegn på at det måske er ved at vende - og der
igen kan komme gang i branchen.
Ved landsmødet i 2010 valgte Lars Ole Rask desværre ikke at genopstille til
formand, men heldigvis blev han i udvalget. Vi fik valgt et rigtig godt udvalg ved
landsmødet, men der har været et meget stort frafald i perioden, hvilket også er en
af grundene til det lave aktivitetsniveau.
Vi havde et rigtig godt landsmøde i 2010 med 4 meget lærerige arrangementer og
med et fint deltagerantal.
Vi har skiftet HB tilforordnet i perioden og siger tak til Allan Milton Kristensen, og
velkommen til Carsten Rosenørn Due.

Brancheudvikling
Som nævnt under forrige punkt er der så småt begyndende tegn på, at udviklingen
er ved at vende, så der igen kan komme gang i branchen.
Udvalgets sammensætning:
Lone Forslund
Lars-Ole Rask
Ernst Sode-Carlsen
Berit Nordal Clausen
Finn Holst Jacobsen
Birthe Ammitzbøll
Carsten Rosenørn Due
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Formand

HB tilforordnet

Energibranchen
Indledning
Udvalgets formål og primære opgave er at varetage interesserne for de
medlemmer af TL, der hører under energibranchen. Det gøres ved at arrangere
fagtekniske aktiviteter som fyraftensmøder og virksomhedsbesøg og ved at være
serviceorgan/talerør for medlemmer inden for energibranchen. Derudover formidler
udvalget information om bl.a. overenskomstkrav og lønstatistik videre til TL og TL
synliggøres for nuværende og potentielle medlemmer.
Tidligere har udvalget alene varetaget medlemmer ansat indenfor el-branchen. I
perioden er udvalget udvidet, så vi nu samler alle medlemmer beskæftiget inden
for hele energibranchen. Vi er ca. 2000 medlemmer organiseret i TL, der er
beskæftiget i Energibranchen. Hovedparten er ansat i virksomheder inden for
elforsyning, naturgas, fibernet, fjernvarme og vandforsyning. Medlemmernes
uddannelse er hovedsagelig: Stærkstrømsteknikere, elinstallatører, målerteknikere,
gasteknikere, vvs-teknikere og tekniske designere.

Udvalgets aktiviteter i perioden
Udvalget har i perioden afholdt møder i henhold til TL’s retningslinier. Dvs. ét årligt
to-dages fællesmøde sammen med de øvrige landsudvalg, samt et årligt individuelt
møde. Den øvrige kommunikation foregår gennem elektroniske medier, hvilket til
tider er mindre effektivt.
På møderne planlægges forskellige aktiviteter, bl.a. fagtekniske arrangementer.
Der arbejdes også med, hvordan vi bedst muligt kan yde den service,
medlemmerne ønsker. Vi mener, at en styrkelse af fællesskabet gennem
interessante og spændende aktiviteter kan tiltrække flere aktive teknikere, og
dermed få flere organiseret i TL. Dette styrkes bl.a. ved at medlemmerne får
indflydelse på indholdet, af den dagsorden der stilles på udvalgets mødeaktiviteter.

Landsmøde 2010
Landsmøde i vejle den 26.-27.03.10. På programmet var blandt andet emner som
”Livsmod og langsomhed”, ”Energiplanlægning, systemmæssige og el-netmæssige
udfordringer ved udbygning med 50 % vindkraft.” samt ”Fagforening nu og i
fremtiden og fagforeningens rolle i en globaliseret verden.”

Arrangementer
Foredrag om verdens energi-ressourcer: TL Nord, Aalborg den 03.02.11 og TL
SydØst, Vejle den 10.03.11.
Besøg på Fynsværket den 04.04 og 05.04.11: Introduktion over DONG Energys
centrale/decentrale kraftværker og teknisk rundvisning.
Besøg på Fjernvarme Fyn den 08.09.11: Orientering om Fjernvarme Fyns
forsyningsområde og introduktion til de tekniske anlæg.
Besøg på Risø forskningscenter den 14.09.11: Foredrag om Risøs forskning i
bæredygtige energiteknologier.

Arbejds- og handlingsplan for næste kongresperiode
•

At afholde 2 udvalgsmøder inkl. fællesmødet årligt
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•
•
•

At afholde 2 – 4 fagtekniske arrangementer årligt
At udbygge løbende samarbejde med andre aktivitetsudvalg
At yde en god service og støtte over for branchens medlemmer.

Fagtekniske arrangementer der arbejdes på
400 kV AC/DC station Fraugde: Forbindelsen mellem Jylland/Fyn og Sjælland 150
kV og 132 kV. Brædstrup Fjernvarme: Der er forsynet med solenergi via solceller.
Dalum Papirfabrik: Udvikling i papirproduktion fra 1874 til nu. Brintlandsbyen
Vestenskov: Verdens første brintlandsby, hvor et elektrolyseanlæg omdanner strøm
til brint – så energien kan lagres.
Idékatalog til fremtidige arrangementer:
Naturgas Midt Nord. Flyvestation Aalborg. Portland Cementfabrik. Billund Lufthavn.
Livskvalitet. H. C. Ørstedværket. Stress/Lev sundt foredrag. Vestas/Siemens. 400
kV AC/DC station Herslev. DanSteel Frederiksværk. Reno Nord Aalborg. Geotermisk
energi anlæg. Solvarmeanlæg.

Udvalgets sammensætning
Hans Bjerre Madsen
Poul Nygård Heise
Lone Rhindal Jensen
Ebbe Bjarne Jørgensen
Linda Lyhne
Vibeke Buchberg
Jan O. Petterson
Troels Posniak Pedersen
Jacob Harboe
Hans Ove Mertz

Formand

HB-tilforordnet

Form & Textil
Indledning
Det har været en periode med hårdt arbejde, men også med stor succes for
udvalget. Der har altid været stor udskiftning af medlemmer i dette udvalg. Vi er
nået til den konklusion, at det må vi lære at leve med, da det hænger sammen med
usikkerheden, der er på jobmarkedet. Mange af vores medlemmer dropper ud af
branchen, da det er svært at få job, og nogle vælger at blive omskolet på grund af
dårligt psykisk arbejdsmiljø.
For at få det bedste ud af vores udvalg har vi valgt at mødes kort tid efter
Landsmødet til et intensivt weekendmøde, hvor deltagerne bliver sat ind i, hvordan
vi arbejder i TL og samtidig lærer hinanden af kende. Det er også på dette møde, vi
planlægger årets arrangementer og beslutter, hvem der har ansvaret.
I perioden blev ”Tekstilbrancheklubben” & ”Formgiverne” lagt sammen. Senere gik
det op for os, at multimediedesignerne også hører under vores udvalg. Derfor
arbejder vi for tiden med at finde et nyt fælles navn, så vores medlemmer bedre
kan se, hvor de hører til.
Flere af udvalgets medlemmer er aktive i afdelingsbestyrelser, som
tillidsrepræsentanter, i lokale aktivitetsudvalg, i lokale uddannelsesudvalg eller i TL
Ungdom. Fælles for alle er det, at vi er kommet ind via landsmødet og at vi
sandsynligvis ikke var aktive i TL, hvis ikke det havde været for udvalget.
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Nyt i perioden
Vi er begyndt at sende elektroniske nyhedsbrev til vores medlemmer 2 x årligt.
Først via en database vi selv oprettede, derefter via en fælles database for alle TLmedlemmer.
Landsudvalgenes formænd påbegyndte en arbejdsmetode-beskrivelse - som blev til
”Retningslinier for Landsudvalg”. Det har gjort det MEGET nemmere at sætte nye
udvalgs-medlemmer ind i tingene.
Vi har oprettet en gruppe på Facebook, hvor vi fortæller om vores arrangementer
samt networker. Gruppen er åben for alle, men vi gør et stort nummer ud af at
fortælle, hvad fordelene er for TL-medlemmer samt henviser til TL’s hjemmeside,
når man skal tilmelde sig et arrangement.

Udvalgets aktiviteter i perioden
Enneagramkurser har været en stor succes og der efterspørges fortsætter-kurser.
Vi har afholdt to CAD CAM-kurser: Et dyrt kursus, hvor vi ville være sikre på at
samle nok deltagere. Vi søgte interesserede via Facebook og endte med at afholde
2 kurser.
Draperingskurset på Sjælland, nåede vi desværre ikke at afholde i Jylland, det er
dog kommet med i den nye kursus-struktur.
Vi har afholdt malerkursus, et mere socialt arrangement hvor deltagerne fik
networket og afdelingskontoret fik udsmykket væggene.
Et stort trækplaster var Illustrationskurset, som er afholdt et par gange og som er
med i den nye kursus-struktur og dermed tilbudt rundt om i landet.
Vi fik afholdt besøg på Copenhagen Für. Det var ikke helt det arrangement, som vi
var blevet lovet og som vi har ventet 5 år på, men interessant var det.
Vi har i mange år kæmpet for at få afholdt computerkurser. På et tidspunkt troede
vi, at problemet var løst via de teknisk skoler, men desværre er vores medlemmer
overkvalificerede til at tage AMU-kurser, derfor efterspørges der stadig Photoshop &
Illustrator-kurser. Da kurserne allerede udbydes af Teko og lignende skoler, må vi
ikke lave det som efteruddannelse. Vi vil derfor forsøge os med en workshop, hvor
medlemmer kan møde op på afdelingskontoret med deres egen computer. Vi
arrangerer så en underviser, der kan hjælpe nogle timer.
Sidst, men ikke mindst skal nævnes, at vi har været inspirationskilde til den nye
kursus-struktur og mange af vores arrangementer er blevet tilbudt rundt om i
landet, hvilket vi er utroligt glade for.

Landsmøder & karrieredag
Vi har afholdt landsmøde med foredrag af Henrik Vibskov og besøg i DR Byen.
Arrangementet lokkede rigtig mange studerende til og viste, at hvis bare man har
det rigtige arrangement og foredragsholder, så skal folk nok komme. Flere blev
endda medlem, blot for at kunne deltage i mødet.
Skolekonsulenter startede i samarbejde med vores udvalg ”Karrieredagen”, som er
en dag hvor medlemmerne, særligt de studerende - kan komme og høre om TL,
Teknik & Design og landsudvalget, om dét at være selvstændig, samt hvordan det
er at arbejde i en større virksomhed. Igen her har det vist sig at være en god idé
med en kendt person som træk-plaster, denne gang i form af designeren David
Andersen. Det er et arrangement, som trækker flere og flere med, for hver gang
det bliver afholdt.
Vi lægger meget vægt på, at vores arrangementer skal være fagrelevante, og i år
valgte vi derfor at lave 3 x workshops på landsmødet omhandlede: Iværksætteri,
marketing og illustration. For at få folk til at blive til generalforsamling om

79

søndagen, valgte vi at slutte af med et besøg på Trapholt. Desværre var der
alligevel en del af deltagerne, som tog hjem før tid.

Fremtiden/brancheudvikling
Vores branche har været hårdt ramt af krisen og mange har mistet deres job og de
firmaer, som har overlevet krisen er blevet forsigtige med at fastansætte, det har
bevirket at man enten har måttet forsøge sig som selvstændig/freelancer eller blive
omskolet til en anden branche.
De fleste medlemmer i branchen, der er på arbejdsmarkedet - sidder i mindre
firmaer, hvor der ikke er tillidsrepræsentant. De fleste er kvinder, som ikke tør
stille for store krav til deres arbejdsgiver og derfor indordner sig under de forhold
der er, dette gælder også den uskrevne regel om at man ikke snakker sammen om
løn og det at være medlem af en fagforening. Mange føler sig alene og mangler
nogen at sparre med. Det er vores job at informere dem om, hvad fordelene ved TL
er, så dem der allerede er medlemmer ikke melder sig ud.
Vi tror det bedste vi kan gøre er at få fat i vores kommende medlemmer på
skolerne. Få dem til at forstå at der ikke er et bedre alternativ end at blive en del af
TL. Vi har så mange gode tilbud, men vi skal huske at reklamere for dem.
Udvalgets sammensætning
Tanja Hjorth
Joan Emanuel
Gitte B Jensen
Signe Fink Nørgaard
Ghita Søndergaard Olesen
Heidi Øberg
Camilla Bavnhøj Meilstrup
Janne Nørgaard Mortensen
Karina Dyrby Kristensen
Katrin Richter
Louise Munk Kulmbach
Patricia Maja Andersen
Tove Birk Kjeldsen

Formand

HB tilforordnet

IT og Elektronik
Indledning
Udvalget for IT og Elektronik er fagligt netværk for elektronikteknikere og IT- og
elektronikteknologer.
Udvalget arbejder for gode løn- og ansættelsesvilkår, kompetenceudvikling og
afdækning af efter- og videreuddannelsesbehov.
Derudover arbejder udvalget for at styrke uddannelsen og udbrede kendskabet til
elektronikteknikernes og IT- og elektronikteknologernes arbejdsområde over for
industrien.

Udvalgets aktiviteter i perioden
Udvalget har i de sidste 4 år haft 2 landsmøde som har været vel besøgt. I 2010
var vi sammen med Produktionsteknologerne i Middelfart med fokus på
kvalitetssikring, vi stod selv for undervisningen.
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I 2012 var vi sammen med Landsudvalget for Energibranchen i Holstebro med
fokus på Vedvarende energi, lavet sammen med Nordiske folkecenter for
Vedvarende Energi.
Udvalget har brugt en del tid på planlægning af landsmøderne og undervisningen
på disse.
Det mest spændende var som vanligt at gøre noget for de studerende, nemlig at
inviterer dem til Elektronik 10 Messen i Odense, det blev alle tiders succes med ca.
200 studerende fra hele landet. De studerende fik en unik mulighed for at møde
hele branchen på engang. Denne tur gav også en rigtig flot artikel i Teknikeren. Vi
har også planlagt at tage de studerende med til E12 til september.
Andre ting som udvalget har beskæftiget sig med er:
• At være aktiv i de Lokale Uddannelses Udvalg for vores uddannelse.
• At synliggøre Elektronikteknikere og de kommende IT &
Elektronikteknologer.
• At drøfte og rådgive videreuddannelsesmulighederne og formidle denne
viden. Ved bl.a. at lægge links ud på vores del af hjemmesiden til de
steder som udbyder relevante kurser/uddannelser, den nye hjemmeside
har ikke gjort det nemmere.
• Give input og information til TL’s skolekonsulenter. Vi har også tilbudt, at
vi gerne vil deltage ved skolebesøg, så de studerende kan møde en rigtig
tekniker. Vi har ikke været med på ret mange skolebesøg i perioden, men
tilbuddet står ved magt.
• Holde kontakt til skolerne hvor vores uddannelse udbydes og
gennemføres.
• Give et bud på hvordan det står til i branchen. Det er et fast punkt på
udvalgsmøderne.
• Deltagelse i planlægningen af fællesmøderne i 2009–10–11 og 12, med et
medlem i planlægningsgruppen de første 3 år.

Udvalgets fremtidige arbejde
Afholdelse af minimum 2 teknik/faglige arrangementer.
Medvirke i TL’s kampagne for hvervning af medlemmer, hvor vi kan indgå i de
enkelte afdelingers fremstød. Gøre vores del af tl.dk interessant og spændene at
besøge. Deltage og arbejde for at styrke det tværfaglige samarbejde mellem
medlemmerne i de landsdækkende udvalg i TL. Deltage og rådgive de nyuddannede
IT & Elektronikteknologer.
Blive repræsenteret i alle lokale uddannelsesudvalg som har vores uddannelse.
Afholde 2 udvalgsmøder inkl. fællesmøderne i 2013 og 14. Afholde Landsmøde i 1.
kvt. 2014.
Starte aktiviteter i Nord- og Vestjylland indenfor vores område i samarbejde med
de lokale afdelinger. APC Danmark
Idéer til virksomhedsbesøg
Develco
Radiometer Medical A/S
MAN B&W Diesel A/S
Haldor Topsøe
Risø
Delta
Moral (Scanvægt)
Chrisplant
Nohau Denmark A/S
APC Danmark
Lego
Besøge elektronik 2012 (E-12) messen i Odense
Foredrag/kurser
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Om GPS teknologi i praksis (More Electronics ApS) og Idéudvikling for den brede
medlemskreds. Kurser i kvalitetsstyring samt gennemgang af UL, CSA godkendte
produkter og Embedded Linux kursus på LIAB.
Udvalgets sammensætning
Claus Bakmann
Martin L. Hansen
Dan Madsen
Susanne Henriksen
Svend Clausen
Tommy S. Mortensen
Henrik Schultz-Mikkelsen
Jens S. R. Pedersen
Henrik E. Jakobsen
Dieter Jessen

Formand

HB-tilforordnet

Landinspektørbranchen
Indledning
Udvalget dækker over teknikere ansat hos private praktiserende
landinspektørfirmaer.
Uddannelse: Firmauddannet, teknisk tegner, teknisk designer eller
landmålingsteknikere.
Udvalget afholder landsmøde hvert år, med delvis egenbetaling, idet der i
overenskomsten for området er givet frihed til deltagelse og delvis dækning af
udgifter.
Landsmødet foregår over 2 dage, med fagligt og kulturelt indhold. Vi tilstræber, at
komme rundt forskellige steder i landet og med et fagligt indhold, der giver noget
at tage med hjem. Det giver tillige et fagligt sammenhold inden for vores
arbejdsområde.
Området er også dækket af en fælles overenskomst med Praktiserende
Landinspektørers Forening.

Aktiviteter i perioden
Der har væres afhold 3 landsmøder med stor deltagelse ca. 1/3 af medlemmer.
2009: Ribe med kursus i personlig udvikling samt besøg på Vadehavscenteret.
2010: Roskilde med tema bæredygtighed og besøg på Risø og økologisk
bofællesskab Munksøgård.
2011: Aalborg. Fagligt indlæg vedr. tinglysning og 3D scanning samt guidet tur på
havnefronten. 3 personer fra udvalget deltag sammen med Poul Erik Tobiasen i
OK11.
2012: Der planlægges møde i oktober i Århus med kursus i GIS og besøg på
Moesgaard Museum. Årsmødet i 2012 skal også brugt til drøftelse af krav til
fornyelsen af overenskomsten i 2013.

Udvalget
Det var været svært at tiltrække nye udvalgsmedlemmer og suppleanter
Udvalget består derfor af 5 medlemmer og kun 1 suppleant. Selv om fremmødet
ved årsmøderne er stort, er der mange ”gamle udvalgsmedlemmer”, der syntes de
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har taget deres tørn. Der arbejdes på at finde nye udvalgsmedlemmer, så udvalget
kan fortsætte og ligeledes deltage i overenskomstforhandlingerne.
Udvalgets sammensætning
Hanne Agerlund
Dorte Christiansen
Inge Olsen
Linda Lyngskær
Jan Læssøe Pedersen
Paula Jensen
Jens Ole Olesen

Formand

HB-tilforordnet

Museumsbranchen
Indledning
Udvalget for Museumsbranchen er en bredt sammensat gruppe, der varetager
opgaver i forbindelse med bevaring af kulturarven, blandt andet arbejdes der med
konservering og restaurering, indsamling, etablering og opsætning af materiale til
udstillinger.
I perioden 2008-2010 stod arbejdet i Museumsbranchen på stand by, da udvalget
kun bestod af et enkelt medlem til at varetage alle opgaver. Ved landsmødet i 2010
tiltrådte der 5 nye medlemmer og en HB-tilforordnet.
Da alle, på nær formanden og den HB-tilforordnede, var nye i TL, har der været en
opstartsfase for at gøre klart, hvad udvalgets primære opgave er samt at lære
organisationen TL at kende. Undervejs er formandskabet for udvalget skiftet fra Bo
Stig Andersen til nuværende formand, Pernille Holm Mogensen.

Tiltag fra udvalget
Den primære opgave som det nye udvalg satte sig ved opstart i 2010, var at få
genskabt kontakt til vores medlemmer.
Det blev kompliceret af, at vi ikke havde noget kendskab til medlemmernes
uddannelsesbaggrund og arbejdsområder samt at der manglede kontaktoplysninger
på alle medlemmer. Udvalget lavede derfor, i samarbejde med forbundskontoret,
en medlemsundersøgelse - til brug for udvikling af faglige arrangementer.
Medlemsundersøgelsen skulle også lægge til baggrund for idéer til, hvorledes
udvalget kunne arbejde på at skaffe nye medlemmer.
Arbejdet med medlemsundersøgelsen blev kompliceret af at der generelt manglede
information om - og kontaktoplysninger på medlemmer inden for branchen. Det var
et stort problem, da mange medlemmer sidder i mindre museumsinstitutioner,
arkiver eller i selvstændige virksomheder og derfor ikke har kontakt med andre i
branchen til hverdag.
I løbet af perioden er der kommet styr på kontaktoplysningerne, så vi nu kan
komme i kontakt med medlemmerne. Den kommende periodes arrangementer vil
vise, om vi får bedre fat i medlemmerne via deres kontaktoplysninger.
Medlemsundersøgelsen viste, at den største procentdel af udvalgets medlemmer er
studerende eller konserveringsteknikere i beskæftigelse på enten et kultur- eller
kunsthistorisk museum. Størstedelen af medlemmerne arbejder med direkte
konservering eller anden håndtering af museumsgenstande og der vistes derfor

83

også en stor interesse for efteruddannelse inden for konservering, opbevaring og
udstillingsopsætning. Både som endagskurser og kortere fyraftens arrangementer.

Faglige arrangementer og samarbejde mellem udvalgene
Udvalget har brugt meget tid på at finde ud af, hvorledes vi bredest tilgodeser
vores medlemmer i et fagligt arrangement. Vi forsøger derfor at stable
arrangementer af forskellig art på benene for at undersøge, hvad vores medlemmer
har størst interesse i.
Det resulterede desværre i at vi måtte aflyse vores første arrangement pga. for få
tilmeldte.
Vi har nu udbudt et mere bredt favnende arrangement den 24.06.12, hvor vi har
lagt op til et samarbejde med Form & Textil. Arrangementet er en omvisning i
særudstillingen ’Rokokomania’ på Designmuseum Danmark i København
omhandlende samtidskunst, og design i dialog med 1700-tallets kunsthåndværk.
På fællesseminaret i februar 2012 blev der lagt op til en diskussion omkring et
større samarbejde landudvalgene imellem, og Museumsbranchen så positivt på
muligheden for networking mellem udvalgene. Vi fik mange positive
tilbagemeldinger vedrørende samarbejde om kommende faglige arrangementer, og
fandt allerede på fællesseminaret flere oplagte emner.
I Museumsbranchen ser vi det som en stor fordel at kunne samarbejde med de
større landsudvalg, da det giver mindre risiko for et lavt deltagerantal og dermed
en aflysning.
Vi glæder os derfor til at arbejde sammen med de øvrige landsudvalg i fremtiden!

Udvalgets fremtidige arbejde
Udvalget arbejder for øjeblikket på at skabe en idébank til kommende faglige
arrangementer til de nye udvalgsmedlemmer, samtidig med at enkelte
arrangementer for sidste del af 2012 allerede er i støbeskeen.
Arbejdet med at arrangere landsmøde for medlemmerne i september 2012, har vi
arrangeret et foredrag på Statens Museum for Kunst omkring deres satsning på
digital kunstformidling. Særudstillingen omhandler de overraskende fund et
internationalt forskerteam af konservatorer gjorde ved undersøgelse af nederlandsk
maleri fra 1500-tallet.
Ved det kommende landsmøde bliver der varslet en ændring i udvalgets
sammensætning, da formanden bliver studerende og derfor går af og da yderligere
2 medlemmer går af, grundet afslutning på kandidatstudier og dermed en ny
akademisk titel.
Problematikken omkring de medlemmer, der går fra konserveringsteknikere til
konservatorer (cand.scient.cons) er også et emne, udvalget ønsker at undersøge
fremover, da konserveringsteknikerne udgør den største procentdel af
Museumsbranchens medlemmer.
Vores fremtidige arbejde ser dermed ud som da vi startede, nemlig en udredning af
hvem vores medlemmer er og hvordan vi skaber vi et netværk for dem og
fastholder deres interesse og hvordan får vi fat på nye medlemmer.

Udvalgets sammensætning
Pernille Holm Mogensen
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Formand

Annemarie Bønnelykke
Bo Stig Andersen
Julie Kofod Hansen
Mette Rune Sørensen
Hannah Møller

HB tilforordnet

Procesteknologer
Indledning
Landsdækkende udvalg for: Fiskeriteknologer, Kemoteknikere,
Levnedsmiddelteknikere og procesteknologer.
Formålet med udvalget er at lave fagtekniske arrangementer, kurser og overvåge
uddannelsen i samarbejde med Forbundskontoret, hovedbestyrelsen og de lokale
afdelinger.
Siden sidst er de landsdækkende udvalg blevet beskåret en del, det kan vi godt
mærke, når vi samles. Der skal bruges tid på at få tunet os ind på det som skete
sidst og der skal nikkes til de aftaler der er. En del forgår over mail, men det bliver
der ikke udviklet så meget over og det er et stort problem. Gennem de sidste 4 år
har landsudvalgene virkeligt mærket krisen og har måttet rette ind.

Udvalgets aktiviteter i perioden
I kongresperioden har der været en del aktivitet omkring procesteknologerne.
Der har været afholdt to landsmøder med fokus på personlig udvikling. Dette har
været rigtigt godt, men vi har også fået tilbagemeldinger om det modsatte.
På landsmøderne er det godt at mødes med gamle studerende, kollegaer og der
bliver netværket på kryds og tværs over landet. Der er medlemmer som via
netværket har fået nyt job. Det er en unik måde at bruge en weekend til at dyrke
vores fagområde på,
som TL giver mulighed for.
Det næste landsmøde i 2013 er i støbeskeen. Her vil det blive mere hardcore
fagtekniske emner, der bliver satset på.
Vi har afholdt både virksomhedsbesøg, foredrag og kurser. På et virksomhedsbesøg
blev der talt om kvalitetssystem – Six sigma - som virksomheden benyttede sig af.
Systemet vinder indpas hos mange virksomheder som har behov et
kvalitetsstyresystem i produktionen. En af deltagerne fortalte, at han var
certificeret til at undervise i systemet og vi greb bolden og fik arrangeret et kursus
hvor medlemmet underviste. Trods startproblemer er det lykkedes at holde 2
kurser á en uges varighed, dels i Hillerød og dels i Herning.
Prisen for kurset var 1/3 af den normale pris og da underviseren var certificeret var
det kompetencegivende for deltagerne. De afviklede kurser er i Yellow Belt, vi
følger op med green belt til efteråret 2012.

Fremtiden
Vi vil gerne gøre det bedste for procesteknologerne som er i TL. Trods udskiftning
af udvalgsmedlemmer er nye hurtigt faldet til. De har hver især været med til at
give deres input til udvalget ud fra deres dagligdag.
En af vores store fremadrettede opgaver bliver at være med til at finde flere
efteruddannelses muligheder som vores medlemmer også kan bruge som noget
kompetencegivende.
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Udvalget siger tak til de afdelinger, der har lagt lokaler til, når vi har afholdt
udvalgsmøder og det generelt gode samarbejde vi har.

Udvalgets sammensætning
Bo Bjørn Madsen
Anne Chalasis
Anita Pedersen
Birgit Brohus
Lykke Nielsen
Nina Marcella Plambeck
Niels Andersen
Tenna Hansen
Connie Abel

Formand

HB tilforordnet

Produktionsteknologer
Indledning
Landsudvalget for Produktionsteknologer (LPT) dækker over
uddannelsesbetegnelserne Produktionsteknolog, Træ- Plast- Maskin- og Kvalitets &
Måletekniker.

Udvalgets aktiviteter i perioden
Kongresperioden har været meget præget af økonomien, både i de aktiviteter der
er gennemført, men også af de nedskæringer udvalget har været udsat for.
Der har været afholdt forskellige kurser og temaaftner om vedvarende energi,
herunder fremstilling og opbevaring af denne. Det hele krydret med en tur til
energicentret i Thy.
Vi har oplevet at nogle virksomheder ikke ville tilbyde en rundvisning eller
afholdelse af et fyraftensmøde på grund af den situation virksomheden var hvad
angik økonomi, ordrenedgang afskedigelser, men virksomhederne var villige til at
lave en aftale senere.
Efter fællesmødet i 2010, kom alle udvalg med ideer - oplæg til kursus/ aktiviteter.
Der var flere sammenfald på kryds af udvalgene, og flere af disse er gennemført i
lokalafdelingerne. Eks Six Sigma sammen med procesteknologerne. Efter at
udvalgene fik skåret mødeaktiviteten ned fra 4 til 2 dage, gik der lidt dødvande i
planlægningen, det er svært at følge op på landsplan med kun 2 møder om året.
Det forpligter mere, når der er indkaldt til møde, end bare at mødes over
mail/skype. Det er frivilligt arbejde og der skal lyde en tak til dem der har været
inde over udvalgsarbejdet i perioden. Heidi Winther Blach, Hanne Christensen, Pia
Kirstine Jensen, Kaj Lykshøj, John Stejlborg, Costas Ioannou, Johnny Brønd,
Kirsten Rie Nordsig, Hanne Licht og Benny Falk HB tilforordnet
Landsmøde 2010: Var på Als sammen med It & Elektronik udvalget. Der var kursus
i grundlæggende kvalitetsstyring. Rundvisning på Danfoss, med hovedvægt på
forsøg, udvikling og testcenter samt et besøg i Danfoss univers, hvor der var alle
muligheder for at blive klogere på fysik og natur-kræfter. Der var 92 deltagere,
heraf 56 LPT’ere.
Landsmøde 2012: Var i Billund med fokus på LEGO. Der var blandt andet indlæg
om LEGO’S turn around tur - fra minus til plus med produktions- og
produktconcepter i fokus og indlæg om hvordan produktionsflowet styres i en stor
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organisation og der var rundvisning i produktionen og om LEAN og Six Sigma. Det
hele afrundet med en futurist, som kom med bud på Danmark og fremtiden. Der
deltog 87 LPT’ere. Der var kampvalg om udvalgsposter.

Uddannelsen og fremtiden
For de nye produktionsteknologer der kommer ud fra de 10 skoler/akademier, der
udbyder uddannelsen, ser det forholdsvist godt ud med at få arbejde. Den brede
uddannelse medfører, at virksomheden faktisk kan få besat flere poster for
eksempel drift, maskinkonstruktion og innovation, med én og samme person.
Optaget for skolerne i perioden ligger på ca. 300 + - 50, med en
gennemførelsesprocent på omkring 72. Dette tal måtte godt være højere, så der
skal stadig reklameres for hvad en produktionsteknolog er. Både overfor de nye
studerende, så frafaldet mindskes, men også for virksomhederne, så der kommer
flere praktikpladser. Det går dog godt med at skaffe praktikpladser, men der er
plads til forbedringer. Skolerne gør et godt arbejde her.
Udvalgets sammensætning:
Niels Peter Kjeldsen
Henriette Fabricius Poulsen
Solveig Altofte Svendsen
Lars Holm
Mahmut Kuyulu
Hans R Jørgensen
Jeff Hededal Pabst
Hanne Søe-Larsen
Pia Schmidt
Povl Kuldborg Frederiksen
Allan Milton Kristensen

Formand
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Teaterteknikerne
Indledning
Teaterteknikerne er et aktivitetsudvalg for medlemmer af TL, som er beskæftiget
indenfor teater og event produktion. Medlemmerne er uddannet på
teaterteknikeruddannelse på Statens Teaterskole eller på teater-udstillings-event
teknikeruddannelsen på teknisk skole i Aarhus og Frederikshavn.
Udvalget arbejder for at vedligeholde og udvikle det faglige fællesskab blandt alle
der beskæftiger sig med produktion af teater og events.

Brancheudvikling
Teaterteknikernes udvalg skal være en platform, der gør det muligt, at TL kan
organisere flere grupper i kultur- og eventbranchen.

Aktiviteter
Teaterteknikerne er repræsenteret i fagligt udvalg for teater-udstillings-event
teknikere, som er et lokalfagligt udvalg på Aarhus Tekniske skole
Vi har deltaget i fællesaktivitetsudvalgsmøder, når det har været muligt på grund af
weekendarbejde.
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Den 5.-8. maj 2010. Et 3-dages efteruddannelsesforløb i Odense afsluttende med
landsmøde. Deltagerne kunne vælge mellem kurser i Drapering, Riggerkursus,
Stresshåndtering og Smykke-knyttekursus eller PCStage. 56 deltog.
Den 11.-12. juni 2012. Et 2- dages kursusforløb, første dag kunne vælges mellem
kurser i Lys & Farver, Special Effects, Sketch Up og QLab. Dag 2 var der
landsmøde, hvor udvalgets fremtid blev drøftet. Der var enighed om at fortsætte
arbejdet med at lave kurser og få skabt et større netværk teaterteknikerne i
mellem. Der laves en Facebookgruppe, når maillisten er i hus. Peter Bastian kom og
holdt foredrag efter landsmødet – det var både vittigt, spændende og utrolig
inspirerende. Der deltog 40 medlemmer.
Deltagelse i overenskomstforhandlinger er varetaget af vores tillidsfolk.

Udvalgets sammensætning
Kim Malmose
Stine Staugaard
Dagmar Johansen
Helle Löwén
Palle Berg
Ane Løkken
Tine Schlosser
Philip Doolan
Jens Klastrup
Finn Loft
Lone Engberg Thomsen

Formand

HB-tilforordnet

Tekniske designere og assistenter
Indledning
Det landsdækkende udvalg for tekniske designere og assistenter (TDA) dækker de
medlemmer, der er under uddannelse eller uddannede tekniske tegnere, tekniske
assistenter og tekniske designere.
Branchemæssigt dækker uddannelsen over stort set hele industriens tekniske
spektre og bygge- anlægs området. Nogle af de arbejdsområder, uddannelsen
dækker, er: bygge-, anlægs-, konstruktions-, elektronik-, proces-, maskin- og
værktøjsindustrien. De offentlige tekniske områder og forsyning inden for vand,
varme og el - ansætter også tekniske assistenter og designere samt tegnere.

De frivillige i det landsdækkende udvalg TDA
Udvalgets frivillige arbejder for at skabe et kontaktforum for de ovennævnte
teknikere. Dette med fokus på netværk til job og viden. Udvalget arbejder også for
at skabe synlighed og positiv omtale af Teknisk Landsforbund. I lokalafdelingerne
er udvalgsmedlemmerne aktive med at påvirke, at der sker et fagligt relevant
kursusudbud. Udvalget arbejder også for at skaffe nye medlemmer på deres lokale
arbejdspladser.
70 % af udvalgets medlemmer er aktive i lokale uddannelsesudvalg på
erhvervsskolerne, hvor de er med til at påvirke, hvordan undervisning og
valgfagskataloger er sammensat. Derfor er der i vores kontekst stor interesse i
erfaringsudveksling på uddannelsen. Her er der fremkommet data til
”spørgeundersøgelsen for teknisk designer-uddannelsen”. Et skema, som kan
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bruges som arbejdsredskab for at kunne orientere sig i LUU om, hvordan arbejdet
med eleverne udvikler sig.
Udvalget har oplevet en del udskiftning, derfor har vi valgt at lave en folder, som
har til formål at tiltrække nye ildsjæle og informere om udvalget.
Den nuværende formand blev valgt i november 2011 – og derfor vil denne
beretning hovedsagelig beskrive perioden herefter.

Udvalgets aktiviteter i perioden
Udvalget arrangerer landsmøder med kurser, som favner det brede
publikum. Udvalget har landsmøder hvert år, skiftevis øst og vest for Lillebælt.
Landsmøde 2009: Girafsprog, enneagram, farvelære, It-sikkerhed.
Landsmøde 2010: Motion/kost, farvelære, kartoffel el. flødebolle, It-sikkerhed.
Landsmøde 2011: Præsentationsteknik, mindfulness, gå gladere hjem fra arbejde,
end da du kom, boost din karriere.
Landsmøde 2012: Løn og forhandlingsteknik, mindfulness, boost din Karriere,
iværksætter - en ny start.
Siden 2010 har der været en ny struktur på landsmødet, så alle er samlet om
søndagen. Det giver større mulighed for at skabe netværk på tværs, hvilket bl.a.
kan hjælpe med at skaffe job, udveksle erfaringer og bidrage til et højere
vidensniveau.

Arrangementer i 2011
Besøg på Samsø Energiakademi (aflyst).
Besøg på Aros, 22 deltagere.
Besøg på Glasmuseet 13 deltager.

Arrangementer i 2012
Besøg på Fynsværket, 27 deltagere.
Besøg på Svendborg Fjernvarme, 10 deltagere.

Brancheudvikling
I 2008 kom den store krise. Det har også berørt tekniske designere og assistenter.
Der er sket fyringer og konkurser. Mange er uden arbejde, og de unge er blevet
hårdest ramt. Der skal gang i hjulene, gang i væksten. Vi skal genskabe troen på
fremtiden.
Derfor er det også vigtigt at få lavet en kompetenceafklaring og få gjort noget ved
efteruddannelse. TDA´erne bliver specialister i specielle områder og har en stor
viden, som virksomheden kan trække på. Det kan dog blive ens værste fjende, hvis
man vil skifte job eller mister sit job, så det er vigtigt at have papir på sin viden og
blive efteruddannet.
Vi har set et stigende behov for opdatering i programmer som Inventor, Revit og
for en projektlederuddannelse. Der har også vist sig at være behov for kurser i
teknisk engelsk og Lean. Samtidig ser vi et behov for at være opdateret på
fremtidige programmer, da der er virksomheder, der efterlyser ansatte med
færdigheder i teknisk tysk og kinesisk.

Teknisk designer uddannelsen
På teknisk designer uddannelsen er brug for at få flettet en større
materialeforståelse ind. Dette er heldigvis sket på et par skoler, hvor eleverne
bliver undervist af tømrere og smede.
Arbejdsgiverne er blevet glade for uddannelsen ”Teknisk designer” og navnet
skaber ikke længere den støj, som det gjorde i starten. Der er dog stadig behov for
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en indsats for, at de unge kan få en praktikplads og derved mulighed for at gøre
uddannelsen færdig. Virksomheder får 70.000 kr. i tilskud, når de tager en elev og
der er 11.000 unge, der mangler en plads. Det er vigtigt, at der stadig uddannes
tekniske designere, så vores uddannelse ikke uddør. Det er en stor gevinst og
glæde for virksomheden at have elever, man får ryddet op i ”sådan har vi altid
gjort-kulturen”. Viden er grundlag for samfundets vækst. Lad os stå sammen om at
lære de nye op.

Målsætning for fremtiden
Det er vigtigt for os at bibeholde og tiltrække ”frivillige ildsjæle” med en bred faglig
viden til udvalgets arbejde. Der er brug for, at de frivillige har lyst til et aktivt
netværk til job og viden, hvor der er mulighed for at skabe arrangementer, kurser,
landsmøder og fagtekniske rundvisninger.
Lokalt deltager vi i uddannelsesudvalg og i bestyrelser i de lokale afdelinger. Vi vil
arbejde for at kommunikere medlemmernes ønsker og idéer ind i Teknisk
Landsforbund, så TL stadig udvikler sig.
Vi sætter pris på TL’s flade struktur, hvor medlemmerne har mulighed for at
kommunikere til toppen af TL. Det er kun muligt med gode landsdækkende udvalg.
Vi vil fortælle vores kollegaer, hvad vi synes er godt ved Teknisk Landsforbund, og
sprede budskabet. Gode og afklarede rammer fra TL, som vi skal agere inden for er
vigtige. Ved at afstemme forventninger kan vi levere det arbejde, som på sigt skal
udmunde i større synlighed og flere medlemmer i TL.

Udvalgets sammensætning
Udvalget søges sammensat af tre medlemmer samt en suppleant, både øst og vest
for Storebælt. Det tilstræbes, at formand og næstformand kommer fra hver side af
bæltet. Vi anbefaler, at der er mulighed for ekstra møder ved stor udskiftning i
udvalgene.
Karina Jensen
Irene M. Jensen
Thomas Reimer Hansen
Tom Degn Christiansen
Anne Vitting Madsen
Michael Christensen
Helle Bruun
Jesper Nimgård
Dorthe Hindborg
Lena Haraldsson

Formand
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Ung i TL
Indledning
Ung i TL arbejder for at hverve medlemmer samt for at støtte det faglige
samarbejde og sammenhold mellem teknikere i de forskellige landsudvalg. Ung i TL
arbejder på tværs af brancher og landsdele.
Vi sætter fokus på at afholde arrangementer, som har fælles interesse og at skabe
netværk teknikere imellem i de forskellige brancher. Samtidig arbejder vi for at
oplyse vore medlemmer om hvilke fordele, der er ved at være organiseret samt
hvad hvert enkelt medlem kan bruge TL til.
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Udvalgets udvikling
I kongresperioden har det været svært at skaffe udvalgsmedlemmer. Det er svært
at få unge til, i fritiden, at engagere sig i arbejdet. Medlemmer i gruppen under 30
år er svære at fastholde, da mange i denne målgruppe står overfor nye
udfordringer i livet, på arbejdspladsen såvel som privat.
Vi står også overfor den udfordring, at de unge i dag er ikke nok oplyste om hvad
det vil sige at være i fagforening, hvad de betaler for samt hvad man kan bruge sin
fagforening til. Derfor havde vi i forbindelse med landsmødet i 2009 en
foredragsholder fra TL, der fortalte om fordelen ved TL og gevinsten for det enkelte
medlem og ved landsmødet i 2011 hvervede vi 7 nye udvalgsmedlemmer.

Udvalgets aktiviteter i perioden
Vi har i udvalget bestræbt os på at holde ca. 2-4 arrangementer om året:
November 2009: Rundvisning hos TV2 i Odense, 10 deltagere.
Forår 2010: Kursus i personlig udvikling ”Kartoffel eller flødebolle”. 23 deltog.
Forår 2010: Rundvisning i DR Byen, 20 deltog.
Efterår 2010: Teknisk rundvisning i Tivoli, 17 deltog.
Maj 2011: Foredrag om byggeriet Turning Torso i Malmø, 40 deltog.
September 2011: Rundvisning på LEGO-fabrikken i Billund.
September 2011: Rundvisning bag teknikken i Oceanium, Odense ZOO, 16 deltog.
Forår 2012: Fyraftensmøde på Bella Sky, Ørestaden - konstruktion og byggeri, 26
deltog.

Landsmøder
Landsmødet afholdes hvert andet år. Landsmøder er vigtige, da der desværre er
medlemmer, vi kun når ved disse arrangementer. Det kan være svært at nå
yderområderne med et teknikfagligt arrangement, da interessant byggeaktivitet
ofte foregår i og omkring storbyerne. Samtidig er det praktisk umuligt at holde
landsmøde på en enkelt dag, da mødetiden pga. transport bliver begrænset til få
timer.
I 2009 landsmøde: Rundvisning samt fri leg på Danfoss Universe. Foredrag om
fagforening og dens virke.
I 2011 landsmøde: Tre forskellige kurser - Mindfullness, Planlæg din tid og
Præsentationsteknik. Søndag generalforsamling, hvor vi bl.a. diskuterede
vedtægter for udvalget og flere nye udvalgsmedlemmer blev valgt ind.

Kommende arrangementer
I løbet af 2012 er der sat flere nye arrangementer i gang i Ung i TL, vi har blandt
andet: Rundvisning på Friland. Post DK's brevcenter. Fårup sommerland. Bag om
teatret i Odense.

Udvalgets sammensætning:
Kenneth Lind Jensen
Malene Jensen
Anders Toftensberg
Kim Skjøth Sørensen
Vibeke Schmidt
Karina Dyrby Kristensen
Susanne Aaby Andresen
Benjamin Vogelius Hertz
Anne Rasmussen

Formand (stoppet 01.05.12)
Formand (fra 01.05.12)
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Jonas Odder Brændgaard Suppleant
Janne Nørgaard Mortensen
Martin Løjtved Hansen
Martin Ungermand Bichel

HB- tilforordnet
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TL Seniorer
Sket i kongresperioden
I de forløbne fire år, siden kongressen i 2008, har Seniorernes landsudvalg afholdt
fire seminarer på Næsbylund Kro i Odense. På seminarerne gennemgås blandt
andet de forskellige indlæg fra klubberne og derved kommer mange gode input til
mulige arrangementer i de enkelte klubber.
Deltagerantallet på seminarerne var i 2009: 12, besøg på Jernbanemuseet. 2010:
14, Odense ZOO. 2011: 12, Tidens Samling og 2012: 8, Den Fynske Landsby.
Derudover har seniorerne deltaget i fælles seminarer med de øvrige udvalg i TL,
varierende fra 1-2 dage, hvor vi afholder gruppemøde om seniorernes problemer
den sidste dag. Formanden har deltaget i repræsentantskabsmødet i 2010.

Om udvalget
Seniorernes udfordringer er ikke brancheinddelt, men handler mere om at de
enkelte seniorklubber bliver kørt efter forskellige regler og vedtægter, ligeledes er
aktiviteterne og kontingenter i de enkelte klubber også forskellige. Nogle klubber
har faste kaffemøder og bowlingdage, men alle klubber har faglige og kulturelle
udflugter, foredrag og sommerudflugter samt jule- og nytårsfrokoster.

Fremtiden
Formålet er at give pensionister og seniorer et godt og sundt tilhørsforhold til
Teknisk Landsforbund, derfor kunne vi godt tænke os for fremtiden at invitere tre
deltagere fra hver seniorklub, så vi kan få aktiveret de afdelinger, der kører med
lavt blus.
Et andet ønske er at få fælles vedtægter og økonomiske rammer, så der er ens
kontingenter i klubberne. Til slut skal lyde en stor tak til bestyrelsesmedlemmerne i
seniorernes landsudvalg og seniorklubberne, samt medarbejdere i afdelinger og på
forbundskontoret for godt samarbejde i kongresperioden.

Udvalgets sammensætning
Knud Riisgaard
Leif Nielsen
Christian Schneider
Ena Vilfort
Gunnar J. Sivertsen
John Bonne
Niels-Erik Kjærsgaard
Mads Alring
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FORKORTELSER
AC
AMR
AMU
ASE
ATP
BAT-KARTELLET
BTS
CO-I
DA
DEF
DI
DIO 1
DIO 2
DANA
EAR
EUD
EVA
EVU
FAF
FAST
FPU
FTF
HB
HTS
IKUF
KEA
KF
KL
KTO
KVU
LG
LO
LUU
MED
MUS
MUU
MVU
OAO
OK
PLF
REP
SCK
TAK
TIO
TR
TLP
TP
UPU

Akademikernes Centralorganisation
Arbejdsmiljørepræsentanter
Arbejdsmarkedsuddannelserne
A-kasse for selvstændige
Arbejdsmarkedets tillægspension
Bygge- Anlægs- og Trækartellet
Børneteatersammenslutningen (nu TIO)
Centralorganisationen af Industriansatte
Dansk Arbejdsgiverforening
Dansk Elforbund
Dansk Industri
Funktionæroverenskomst ml. CO-I og DI
Den førkaldte HTS overenskomst
Arbejdsløshedskasse for selvstændige
Erhvervsakademirådet
Erhvervsuddannelser
Evalueringsinstituttet
El- og VVS uddannelsessekretariat
Film- og TV arbejderforeningen
Foreningen af små teatre (nu TIO)
Fagpolitisk Udvalg
Hovedorganisation for offentligt og privat ansatte
Hovedbestyrelsen
Handel, transport & service
Industriens Kompetenceudviklingsfond
Københavns Erhvervsakademi
Konstruktørforeningen
Interesse- og medlemsorganisation for 98 kommuner
Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte
Korte videregående uddannelser
Lønmodtagernes Garantifond
Landsorganisationen i Danmark
Lokale Uddannelsesudvalg
Medindflydelse og medbestemmelse
Medarbejder udviklings samtale
Miljø- og Undervisningsportalen
Mellemlange videregående uddannelser
Offentligt Ansattes Organisationer
Overenskomst
Praktiserende Landinspektørers Forening
Rådet for erhvervsakademi/professionsbachelorudd.
Statens Center for Kompetenceudvikling
Teknikernes Arbejdsløshedskasse
Teatrenes Interesse Organisation
Tillidsrepræsentant
Teknisk Landsforbunds Pensionsforening
Teknikerpension
Uddannelsespolitisk Udvalg
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