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Indledning 

Er år er nu til ende igen og det er tid til at gøre status på hvad 
der er sket i TL Sydvest.  

 
Uden om os, i verden, har det været et hektisk år.  

At amerikanerne har fået en ny præsident der hedder Trump og 
nu her i 2017 skal overtage verdens mest magtfulde embede er 
uforudsigeligt, lidt skræmmende og lidt spændende.  

Der skete også det, at englænderne valgte at melde sig ud af EU. 
Russerne er stadig forvirrende, vi har problemer med handelen 

og oliebranchen har droslet ned på aktiviteterne. 
 
Alt hvad der sker i verden omkring os har indflydelse på vores 

dagligdag og TLs medlemmers arbejdssituation, og vi har i TL 
Sydvest virksomheder, der har kunnet mærke forandringerne. 

 
Heldigvis er der også sket andre ting, gode ting. Der er er 
kommet nye virksomheder, industrien har flyttet opgaver hjem 

fra udlandet. Den 4. industrielle revolution er i gang, for der 
kommer flere og flere robotter og fantastiske computere med 

utrolige muligheder og det er kun lige begyndt.  
 
Så fremtiden tilhøre TLs medlemmer - os, hvis vi tager hånd om 

at følge med i alle de nye job og sørger for at uddanne os – kort 
sagt, være klar.  

 
Derfor vil årets beretning handle om hvad sker lige nu.  
Hvad er det for nogle spændende medlemmer TL Sydvest består 

af, hvad der er sket i TL Sydvest i 2016 og vi har krydret 
beretningen med nogle af de pressemeddelelser vi har sendt ud, 

for at få synliggjort medlemmerne. 
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A Kassen 

Ledigheden har i 2016 udviklet sig ”positivt”. Det vil sige, at 
ledigheden er faldet og flere medlemmer har fået job. 

I afdelingen er antallet af medlemmer berørt af ledighed, faldet 
fra 6,5% til 4,5%.  

Ved årets udgang har vi konkret registreret 104 ledige.  
Det er den 3. laveste ledighed i TL. 
 

Den sidste af de afbødeforanstaltninger der blev indført ved den 
tidligere dagpengereform, hvor man skar den 4-årige 

dagpengeret ned til 2 år, udløb i 2016. Det er arbejdsmarkeds-
ydelsen, der er udfaset.  
 

Vi har haft 2 medlemmer i år på denne ydelse, som sammen 
med 4 andre medlemmer mistede retten til dagpenge i årets løb. 

Det er heldigvis betydeligt færre end i de sidste 3-4 år, men 6 er 
6 for mange.  
Forhåbentlig vil den faldende ledighed og dermed bedre 

beskæftigelsesmuligheder være til gavn for dem, så de enten 
allerede har fundet eller snart finder nyt job. 

 
I 2015 blev der vedtaget en ny dagpengereform. Den træder i 
kraft i 2017. 

Dele deraf træder i kraft allerede 02.01.17, mens andre dele 
træder i kraft 01.07.17 

 
Der er både forbedringer og forringelser. 
Blandt forbedringerne er muligheden for at få forlænget den 2 

årige dagpengeret, hvis man i sin ledighedsperiode har haft 
arbejde. F.eks. kan 1 måneds arbejde forlænge dagpengeretten 

med 2 måneder fra 02.01.17. 
 
Fra 01.07.17 opgøres ledighed i timer i stedet for i hele uger.  

For ledige der har deltidsarbejde eller vikariater betyder det 
f.eks., at man ikke bruger så meget af dagpengeretten, som 
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man gjorde i det gamle dagpengesystem. Og samtidig giver det 

mulighed for at få forlænget sin dagpengeret. 
 

Af de mindre heldige ændringer er, at man som ledig omfattes af 
3 karensdage årligt. Det vil sige at man udelukkes fra at 

modtage dagpenge i 1 dag hver 4. måned medmindre man har 
haft over 148 timers arbejde i de 4 måneder. 
 

Det værste er næsten, at dagpengesatsen for nyuddannede 
nedsættes fra 82% til 71,5%, medmindre man er forsørger.  

 
Det gælder ikke blot for de nyuddannede i 2017 og frem, men 
også for alle de medlemmer, der i forvejen er ledige og som får 

den særlige dagpengesats for nyuddannede. Prøv selv at 
forestille dig, hvordan du ville have det, hvis din løn fra den ene 

dag til den anden blev skåret med 10,5%! 
 
Sidste år fortalte vi, at vi havde fået en beskæftigelsesreform. 

Sidste del af den reform trådte i kraft 01.07.16 og betød bl.a. at 
a-kassen har mulighed for at deltage i en fællessamtale mere 

med ledige medlemmer og jobcenteret.  
 
Samtalen finder sted ca. 4 uger efter man er blevet ledig. Det er 

ret hurtigt efter vi i a-kassen har haft medlemmet til samtale 
efter 2 ugers ledighed. Der har derfor pt. ikke været det store 

behov for vores deltagelse i denne samtale, men vi tager 
naturligvis gerne med, hvis medlemmet ønsker det. 
 

Med de mange samtaler, der er på jobcentrene i hele vores syd- 
og sønderjyske område og en ny dagpengereform, er vi heldige 

at ledigheden er faldet, så vi stadig kan nå tingene indenfor en 
rimelig tid. 
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A-kasse og udbetalinger 

I skrivende stund er det endnu ikke endelig gjort op hvor meget, 
der er udbetalt gennem a-kassen i 2016, men det ligger 

formentlig på niveau med de ca. 40 millioner kr. vi udbetalte i 
2015 eller lidt under pga. den faldende ledighed. 

 

Skolearbejde  

Samarbejdet mellem TL Sydvest og skolerne fungerer stadig 

rigtig fint. 
TL besøger alle klasserne på 1. semester, holder praktiksøgnings 

kurser flere steder på 3. semester og på sidste semester bliver 
klasserne inviteret ned i afdelingen i Exnersgade til et infomøde i 
forhold til, at de snart dimitterer og som regel har spørgsmål til 

det. 
 

Der er også mange som benytter sig af tilbuddet om, at de kan 
få individuel LinkedIn rådgivning. 
Det er blevet en tradition, at vi i TL-Sydvest tager imod de nye 

studerende på EASV og laver nogle teambuildings øvelser med 
dem på deres første skoledag.  

Det er en super god dag. 
 
Vi har haft de første byggekoordinatorer som blev færdige i 

sommer, i Esbjerg og Sønderborg, og de fleste kom i arbejde 
med det samme. 

 
Der har været to studieture i 2016.  
En for produktionsteknologerne på 3. semester for de studerende 

fra både Esbjerg og Sønderborg, samt en tur for bygningskon-
struktørerne på 3. semester. Begge ture var todages ture. 

 
Der har været et arrangement på EASV om ophavsret fra Patent 
& Varemærkestyrelsen for de studerende som uddanner sig 

inden for designområdet, og et arrangement for alle vores 
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studerende, målrettet til de nye som føler de har brug for 

værktøjer til notatteknik, hurtiglæsning mm. 
 

Overskriften for skolearbejdet er forsat hvervning og 
fastholdelse.  

I december 2016 er der 475 studerende medlemmer i TL-
Sydvest, hvoraf 305 er medlem af både TL og vores a-kasse. 
 

I TL har vi stadig den medlemsservice, at skolekonsulenten 
ringer de studerende medlemmer op i forbindelse med deres 

dimission og hjælper dimittenden med at blive rettidig meldt ind 
i a-kassen.  

 
 
Pressemeddelelse  

Rift om nye byggekoordinatorer fra Sønderborg  
Samtlige elever fra det allerførste afgangshold på den nye uddannelse til bygge-
koordinator ved Erhvervsakademi SydVest er for længst kommet i arbejde.  
Med deltagelse af undervisningsminister Ulla Tørnæs har Erhvervsakademi 
SydVest (EASV) foretaget den officielle indvielse af sit campus-område i den 
selvsamme bygning på Alsion i Sønderborg, hvor Sønderjyllands Symfoni har til 
huse i kælderen.  
Til gengæld har erhvervsakademiet nu fået masser af god plads til at spille på 
hele sit register af videregående faguddannelser i nyindrettede og topmoderne 
undervisningslokaler på de øvrige etager.  
Erhvervsakademiet i Sønderborg uddanner blandt andet produktionsteknologer, 
multimediedesignere og designteknologer plus det nyeste skud på stammen – 
den blot to år gamle uddannelse til byggekoordinator. Skabt og udviklet af i 
fællesskab af Teknisk Landsforbund og Dansk Byggeri.  
Uddannelsen til byggekoordinator foregår allerøverste oppe, på fjerde etage af 
Alsion.  
Herfra er der en fortræffelig udsigt over det meste af Sønderborg og omegn og 
de igangværende byggeprojekter på havnefronten på den modsatte side af 
Alssund.  
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Udsigten er helt på højde med elevernes udsigt til fast job og arbejde, lige så 
snart eksamensbeviset er i hus!  
Der er nemlig rift om de nye byggekoordinatorer fra erhvervsakademiet i 
Sønderborg.  
Af de syv afgangselever, som startede på det allerførste byggekoordinator-hold 
for to år siden og som dimitterede i slutningen af juni måned i år, er alle kommet 
i arbejde.  
”Fem af afgangseleverne er strøget direkte ud på arbejdspladserne som 
nyansatte byggekoordinatorer, men de to sidste har fundet arbejde i beslægtede 
jobs indenfor bygge- og anlægsbranchen”, oplyser en tydelig tilfreds Mogens 
Frölich. Han er både underviser og praktikkoordinator for de studerende på 
byggekoordinator-uddannelsen i Sønderborg. Han betegner den nye uddannelse 
som en kærkommen og tiltrængt nyskabelse indenfor branchen og ude på 
byggepladserne.  
Den gode start på uddannelsen til byggekoordinator spreder også glæde hos 
Johanne Gregersen, afdelingsformand for TL SydVest i Esbjerg - Teknisk 
Landsforbunds lokalafdeling for Syd- og Sønderjylland  
”Ja, helt bestemt. Vi er både stolte og glade over, at Teknisk Landsforbund har 
været med til at stykke en ny uddannelse sammen, som giver mening og nye 
muligheder for vores medlemmer og som fra første færd åbner nye døre til 
arbejdsmarkedet,” udtaler Johanne Gregersen.  
 
 
 

23-årige Rikke Nørulf, udlært 
anlægsstruktør og hædret som 
Årets Håndværker i Esbjerg 
2015, har gode udsigter til et job, 
når hun afslutter sin uddannelse 
til byggekoordinator. 
foto: TL Sydvest 
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Som vi allerede har skrevet, er der et rigtig godt samarbejde 

mellem vores uddannelsesinstitutioner i området Rybners, EUC 

syd, Erhvervsakademi Syd, og UC Haderslev, og vi har plads i 
alle de uddannelsesudvalg der uddanner TLs kommende 
medlemmer.  
 

En stor tak til jer uddannede TL medlemmer, der påtager sig den 
frivillige, men krævende opgave, at sætte retning på 

uddannelserne.  
Det er for de studerende og for os i TL Sydvest vigtigt, at de 
studerende bliver færdige og er klar til at blive fremtidige 

kolleger med masser af energi og ny viden, og at i er med til at 
holde uddannelserne på rette spor. 

 
Vi må indrømme, at de sager der har fyldt i JyskeVestkysten om 
EASV også har berørt os og især fordi TL Sydvests formand, 

Johanne, er bestyrelsesformand for EASV. 
Det er nemlig meget vigtigt for afdelingen, at der bliver 

uddannet den arbejdskraft der er brug for til det lokale 
arbejdsliv.  
 

Det har vist sig, at det har været en storm i et glas vand og har i 
lyst til at få den rette sammenhæng, kan det læses på 

www.easv.dk  

 

 
Pressemeddelelse  

TL-studerende bag ny og supernøjagtig Guarded Hot Box 
Det er skam ikke ethvert medlem af Teknisk Landsforbund (TL) beskåret at være 
med i et tværfagligt forskningsprojekt, der kan ende med at sætte en helt ny 
standard for måling af U-værdien af bygge- og isoleringsmaterialer. 
Det er ikke desto mindre tilfældet for Andreas Ladefoged og Thomas Kildal fra 
Esbjerg.  

http://www.easv.dk/
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De er henholdsvis 36 og 40 år, begge medlemmer af Teknisk Landsforbund og 
begge i gang med at videreuddanne sig til bygningskonstruktører på byens lokale 
erhvervsakademi. 
Sammen med cirka 20 andre medstuderende fra erhvervsakademiet i Esbjerg er 
de netop nu ved at lægge sidst hånd på konstruktionen af en helt ny Guarded 
Hot Box, der skal bruges til at teste, måle og beregne – og dermed angive - den 
officielle U-værdi i på bygge- og isoleringsmaterialer, som findes på markedet.   
U-værdien angiver populært sagt de enkelte materialers individuelle 
isoleringsevne. 
Den måles efter en standardiseret testmetode, som indtil nu kun er blevet udført 
to andre steder i landet.  Nemlig på Aalborg Universitet i det nordjyske på DTU i 
Kgs. Lyngby, der begge råder over hver sin ’hot box’ – om end begge af ældre 
dato og med nogle indbyggede usikkerheder, som giver nogle utilsigtede udsving 
på måleresultaterne.  
”De udsving har vi forsøgt at reducere til et absolut minimum med den nye ’hot 
box’ her i Esbjerg, hvor vi også kan afprøve, teste og måle de forskellige 
byggematerialers evne til at holde kulden ude, når der blæser med forskellige 
vindstyrker.  Altså det, som meteorologerne kalder for chillfaktor. Vi forventer 
faktisk også at kunne teste U-værdien i konstruktioner, hvor der forekommer 
linjetab, forklarer Andreas Ladefoged. 
Den nye Guarded Hot Box i Esbjerg har fået plads i et tidligere depotrum i 
erhvervsakademiets kælder. Her har Andreas og Thomas og de øvrige 
bygningskonstruktører in spe har tilbragt et utal af timer det sidste halve års tid.  
De har i fællesskab – og efter anvisning fra deres faglærere og undervisere – selv 
tegnet, indrettet, bygget og opført de to særskilte test-kasser, som tilsammen 
udgør den nye hot box.  
De studerende fra datalog-uddannelsen har bidraget med den software og de 
måle- og testprogrammer, som anvendes under hver enkelt måling af U-værdien, 
og endelig har de kommende multimedie-designere været inde over for at lave 
videooptagelser og digitale småfilm af projektet.  
”Der er nemlig tale om tværfagligt forskningsprojekt, som både bliver brugt i den 
daglige undervisning og som også involverer studerende fra flere forskellige 
uddannelser på tværs af hold og årgange.  Flere lokale virksomheder har velvilligt 
doneret de fleste af materialerne, og projektet er også blevet støttet med 
forskningsmidler fra Forsknings- og Udviklingsministeriet.   
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Så der er bestemt stor interesse og opmærksomhed omkring vores nye Guarded 
Hot Box”, påpeger Andreas Ladefoged.    
Med en lille miniaturemodel i baglommen er han og Thomas Kildal faktisk også 
blevet inviteret til København i marts måned næste år for at fortælle om det 
ambitiøse projekt på Erhvervsakademiernes Årsdag.  

 

 
 

 

 
Synlighed og PR  

Vi har i bestyrelsen og på generalforsamlingen i 2016 haft meget 
snak om hvordan TL medlemmernes arbejdsområde blev mere 

kendt i offentligheden, så der ikke altid blev talt om 
ingeniørerne, for vi ved, at TLere er de der få tingene til at 

hænge sammen.  
Vi er i fagforeningen TL ligesom medlemmerne, når først 
opgaven er løst, går vi bare videre til den næste opgave, vi er 

altså løsningsorienterede. Bestyrelsen besluttede, at der i 2016 
skulle gøres en ekstra indsats for at fortælle omverden om TLs 

medlemmer og om TL.  
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Karrieremesse i Blue Water Dokken i Esbjerg. Cirka 800 gæster besøgte messen, og mange af dem 
stoppede også op ved vores stand, hvor de fik sig en god snak, gode råd og en masse andet godt. 

 
Derfor har i, i alle de nyhedsbreve der i 2016 er blevet udsendt, 
haft mulighed for at læse om en kollegas spændende job, for vi 

ved jo, at ikke to TL job er ens. Nyhedsbrevet har også i 2016 
fået nyt look.  
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TL for alle 

Vi har herudover også besøgt medlemmer der har valgt at gå 
selvstændig og også medlemmer der har valgt at bruge TLs 

firma, Teknik og Design. En mulighed hvis man ikke har lyst til 
straks at kaste sig ud i selvstændig virksomhed.  
 

 
Pressemeddelelse  

Teknisk Landsforbund er skam også for selvstændige 
Indehaveren af Øglen i Tistrup vil ikke undvære den gode vejledning og de faglige 
kurser hos Teknisk Landsforbund. 
For godt et års tid sprang 34-årige Eunice Steenberg Hansen fra Tistrup ud som 
selvstændig bygningskonstruktør.  
Under det finurlige firmanavn Tegnestue-Øglen satte hun 1. oktober sidste år 
foden under eget tegnebord med egen firmabil, eget CVR-nummer og et 
charmerende sprælsk logo af en hjemmetegnet Øgle, der både signalerer 
kreativitet, fantasi og tegnelyst.  
Fra sit arbejdsværelse i hjemmet i Tistrup tilbyder hun både private og 
erhvervsdrivende at sætte tegninger, ord og beskrivelser på deres byggeplaner 
og at stå for hele det administrative forarbejde i forbindelse med et byggeprojekt 
- fra den første løse idé bliver undfanget til den endelige byggetilladelse er i hus - 
færdigskrevet, godkendt og underskrevet fra kommunen. 
Efter små ti som bygningskonstruktør og byggesagsbehandler hos teknisk 
forvaltning i Varde Kommune kender Eunice Steenberg Hansen om nogen alle de 
regler, bekendtgørelser og regulativer, som de offentlige byggemyndigheder skal 
vurdere og tage højde for, før de giver grønt lys til byggeprojekt.  Hun har selv 
prøvet kræfter med det meste indenfor nybyggeri, ombygninger, 
renoveringsprojekter og tilbygninger. Hun har serviceret og behandlet 
byggeansøgninger fra helt almindelige private husejere til foretagsomme 
direktører og investorer med store og vidtløftige planer indenfor erhvervslivet, 
industrien og landbruget. Ja, hun har sågar haft ansvaret for at undersøge og 
vurdere skadernes omfang i huse og bygninger med skimmelsvamp.  Alt sammen 
som offentligt ansat lønmodtager ved Varde Kommune. 
Nu er Eunice Steenberg Hansen sprunget over på den anden side af skrivebordet 
for at bistå sine egne kunder sok selvstændig bygningskonstruktør, så den 
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kommunale byggesags-behandling bliver en formsag, der kan ekspederes på kort 
tid. 
”Jeg kender jo arbejdsgangene i forvaltningen og ved, hvad mine kolleger i 
byggeteknisk afdeling lægger vægt på i forhold til lokalplaner, afstandskrav, 
sikkerhed, materialer og særlige servitutter og den slags ”, tilføjer Eunice 
Steenberg Hansen, der naturligvis trækker på sin viden og sine erfaringer fra sine 
små ti år ved Varde Kommune.  
Gode og lærerige år, javist.  Men efterhånden kom Eunice dog alligevel til at 
savne den mere kreative og fantasifulde del af sit fag, at hun til sidst valgte at 
blive sin egen arbejdsgiver. 
”Som Du måske fornemmer på Øglen i mit firmalogo, så er jeg mægtigt glad for 
at tegne og lade fantasien få fri tøjler med streger, farver og figurer.  Den side af 
mig selv kan jeg meget bedre bringe i spil som selvstændig bygningskonstruktør 
end som kommunal byggesagsbehandler”, fortæller Eunice, der insisterer på at 
forene det kreative og fantasifulde med det faglige og formelle på en personlig 
og professionel måde.  
Lige netop fagligheden er den vigtigste årsag til, at Eunice Steenberg Hansen har 
fastholdt sit medlemskab af Teknisk Landsforbund, selv om hun ikke længere er 
lønmodtager.  
”Jeg har været organiseret hos TL  de sidste 12-13 år og altid været godt tilfreds 
med den service, den vejledning og de mange relevante tilbud og faglige kurser, 
som min lokalafdeling i Esbjerg hele tiden arrangerer for sine medlemmer.  Jeg 
kan ikke se nogen grund til at skifte til et andet forbund”, fastslår Eunice 
Steenberg. 
Hos Teknisk Landsforbund er rummeligheden nemlig så stor, at der også er plads 
til folk som Eunice og andre selvstændige, der naturligvis også kan søge hjælp og 
rådgivning hos afdelingens medarbejdere og blive opdateret på forskellige kurser 
og workshops indenfor deres felt.  
I dette efterår har Eunice Steenberg allerede har deltaget på et heldagskursus om 
’Udbudsret og Tilbudsloven’ og på et kursus om de nyeste energikrav i 
Byggeregulativet BR-15.   
”Som ny aktør på markedet og som selvstændig bygningskonstruktør er det helt 
afgørende for mig, at min faglighed altid er tidssvarende og opdateret med de 
allernyeste regler og bekendtgørelser indenfor de områder, jeg arbejder med. Og 
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det sørger TL SydVest i Esbjerg for på bedste vis”, understreger indehaveren af 
Tegnestue-Øglen i Tistrup, Eunice Steenberg.  
 

 
 

 
 
Pressemeddelelse  

Teknisk Landsforbund gør det lettere at arbejde freelance  
Det er ingenlunde let at være ledig i landsbyen Guderup på Als.  
Heller ikke for 43-årige Meiken Vilhelm, der ellers både kan skrive udlært 
skrædder og designteknolog på sit personlige visitkort.  Men den slags stillinger 
er der bare ikke mange af på den lille ø mod syd. 
Meiken Vilhelm stammer fra Færøerne, er oprindeligt uddannet skrædder og 
dimitterede sidste år som designteknologi fra erhvervsakademiet i Sønderborg.  
Men heller ikke denne uddannelse har – trods hendes kreativitet og - endnu givet 
pote i form af et godt fast arbejde.  
Derfor flirter Meiken Vilhelm med tanken om at blive selvstændig.  Meget gerne 
som freelancer med mulighed for at påtage sig små og store opgaver som syning, 
reparation og tilpasning andre folks tøj eller blive ansat i kortere eller længere 
projektstillinger ved forskellige virksomheder indenfor tekstil- og 
beklædningsbranchen. 
Men det er en stor og drastisk beslutning at springe ud på egne ben.  Som 
selvstændig freelancer mister hun ikke kun sin status som ledig og dermed retten 
til dagpenge. Meiken Vilhelm skal også selv bøvle med alt fra med fakturaer, 
forsikringer, skat, momsregnskab og rykkerskrivelser til de kunder, der glemmer 
at betale.   
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Men heldigvis har hun Teknisk Landsforbund i ryggen.  
Forbundet har nemlig sit helt eget freelancebureau, der gør det lettere for 
vordende freelancere at snuse til tilværelsen som selvstændig, før de for alvor 
springer ud med egen virksomhed og eget CVR-nummer. 
Bureauet hedder Teknik + Design. Det tilbyder folk som Meiken og andre i 
samme situation ’at overtage’ deres konkrete freelanceopgaver fra gang til gang 
mod, at freelanceren – fra opgave til opgaver– lader sig ’ansætte’ hos Teknik + 
Design.   
En ideel løsning for Meiken Vilhelm, der bortset fra et kortvarigt praktikophold 
ved B&C Textiler, hvor hun også udførte nogle få konstruktør-opgaver, kun er 
blevet tilbudt arbejde én gang.  
Det drejede sig om nogle få timers arbejde om ugen som medhjælper hos en 
lokal skomager, der kunne tilkalde hende efter behov.  Her hjalp hun med at sy 
og reparere kundernes fodtøj og sko og fik ind i mellem også noget tøj med hjem, 
som skulle repareres eller syes om. 
”Et fint lille job, der desværre kun strakte sig over to-tre måneder først på 
sommeren.  Heldigvis blev aftalen strikket sådan sammen, at jeg kunne bogføre 
mine arbejdstimer som freelance-arbejde uden at være registreret som 
selvstændig freelancer”, fortæller Meiken Vilhelm. 
 
Via sin A-kassevejleder hos TL’s lokalafdeling i Esbjerg kom hun i kontakt med 
Teknik + Design, der udfærdigede en ansættelseskontrakt ud fra den konkrete 
aftale og det honorar, som Meiken havde aftalt med skomageren.  Teknik + 
Design stod herefter for at udbetale Meikens løn og for at administrere 
indbetalingen af feriepenge, skat, ATP og arbejdsmarkedsbidrag.   
Samtidig kunne Meiken både hæve supplerende dagpenge og bogføre sine 
arbejdstimer hos skomageren som tællende genoptjeningstimer til en ny 
dagpengeperiode.  
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”Det kunne faktisk ikke være lettere. Som ledig har jeg muligheden for at arbejde 
freelance uden at være selvstændig.  
Jeg kan selv finde og opsøge mine 
opgaver uden at være bekymret 
over den usikkerhed og den 
svingende indtjening, der følger 
med som selvstændig freelancer. 
Jeg vil helt klart bruge Teknik & 
Design en anden gang!” 
 
Takket være freelancebureauet 
under Teknisk Landsforbund har 
Meiken Vilhelm fra Guderup på Als nu fået lettere ved sige Ja Tak til små og store 
freelance-opgaver, der i sidste ende kan bane vejen en god fast stilling med en 
god fast løn.  Eller på sigt munde ud i en selvstændig karriere.  
 
 
 

Medlemstal - kurve 
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Vi har i år 41 medlemmer mindre og det plejer jo at se 

anderledes ud, men vi har ikke helt så mange studerende og der 
er også lidt færre pensionister. 

I samme periode er der kommet 7 betalende medlemmer mere, 
så vi kan se, vi skal have lidt mere fokus på at få de studerende 

ind.  
Der er brug for arbejdskraften for der er mange Tlere af de store 
årgange, der er på vej på pension. 

 

Lønstatistik og løn 

Hver år i september indsamler TL lønoplysninger for medlemmer 
og lønstatistikken er færdig i december måned. I år ser 
lønstigningerne således ud:  

 
Privatansatte     2%  

Kommunalansatte  1,4%   
statsansatte   1,1%  
 

Statistikken er også opdelt på uddannelse og på funktioner. 
Der er rigtig god brug for statistikken og afdelingskontoret får 

rigtig mange henvendelser om hvordan man skal forberede sig til 
lønsamtalen, hvordan ligger min løn i branchen og tips og triks til 
lønsamtalerne.  

 
Vi har også i år haft rigtig mange kontrakter til gennemsyn. Det 

sker, at der er mangler og det får medlemmet ofte rettet 
således, at der ikke opstår usikkerhed om hvad det er man har 
aftalt vedrørende arbejdsforhold.  

Det er både når man får sit første job og når man skifter 
arbejdsplads. TL har rigtig mange overenskomster og der skal 

være styr på at arbejdsforholdene og aftalerne er de rigtige.  
Vi har i år set en del joblønskontrakter og i sådan en, skal lønnen 
jo gerne stå i forhold til indsatsen og det er godt at få et fælles 

billede af forventningerne. 
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I år har vi haft 176 kontrakter til gennemsyn i afdelingen. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
”Hver eneste gang et medlem har brug for lønoplysninger ved ansættelse eller 

lønforhandling, slår jeg op i lønstatistikken, så jeg kan svare og vejlede det 
pågældende medlem så godt som muligt og hjælpe dem med at forhandle sig 
frem til den helt rette løn allerede under samtalen”, påpeger Ulla Grønborg. 

 
 
Kompetence 

For at have de bedste kort på hånden når det handler om 
lønforhandling eller for at hjælpe til med at din virksomheder 

besidder de bedste kompetencer og viden i den globale 
konkurrence, er det vigtigt at holde sine kompetencer helt på 
toppen.  

Der kunne jo også ske det, at man fik lyst at prøve en ny 
arbejdsplads eller at virksomheden måtte skære ned. 

Vi har i år afholdt en del medlemsmøder hvor vi har markedsført 
kompetencefondene og der er rigtig mange der har benyttet sig 
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af den mulighed, men selvfølgelig er der plads til, at der er flere 

der griber chancen. 
 

Der findes også en kompetencefond på det kommunale område, 
og det kan i læse her, måske er der rigtig mange der vil afprøve 

det i 2017!  
 
 
Pressemeddelelse  

Kompetencefond baner vejen for Brians masteruddannelse 
Et af de medlemmer af Teknisk Landsforbund, som har draget fordel af Den 
Kommunale Kompetencefond, er GIS-medarbejder Brian Hedevang ved Billund 
Kommune. 
Gennem de sidste syv år har han stået for at indsamle, registrere, systematisere 
og digitalisere alle de geografiske kort og data og oplysninger om Billund 
Kommune, som kan placeres og registreres på et geografisk kort.   
Digitaliseringen er en avanceret proces, der hver eneste dag bliver opdateret 
med nye data fra Naturstyrelsen, Geodatastyrelsen og andre offentlige 
myndigheder. Disse data skal hele tiden matche 100 procent med alle de 
eksisterende data fra de gammelkendte matrikelkort, tekniske kort, vejdata og 
natur- område-beskrivelser, som allerede er kortlagt og lagt ind i systemet. Hertil 
kommer den digitale kortlægning og registrering af diverse nedgravede kloak- og 
spildevandsledninger, fjernvarmerør, elkabler og den slags.  
Alle disse geodætiske og geografiske data samles og sammenkøres i det 
omfattende digitale GIS-system (Geografisk Informations System).  
”’I samarbejde med en kollega står jeg for at administrere og opdatere vores GIS-
system her i Billund og samtidig tilpasse og klargøre alle de forskellige data og 
søgefunktioner, så de bliver så tilpas overskuelige og brugervenlige, at alle og 
enhver – fra kolleger i de andre forvaltninger og afdelinger til eksterne brugere 
som forsyningsselskaberne, beredskabet, Falck, Politi og andre – selv kan søge og 
trække de oplysninger, de har brug for”, forklarer Brian Hedevang.  
 
Han er oprindeligt uddannet kort- og landmålingstekniker, men takket være Den 
Kommunale Kompetencefond er han godt i gang med at føje en videregående 
masteruddannelse oven i. 
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Fra februar 2014 til juni måned 2015 har han gennemført de to første 
kursusmoduler til den krævende masteruddannelse ”Master of Technology 
Management” ved Aalborg Universitet.  Sammenlagt seks kursuspakker af et 
meget koncentreret forløb med masser af hjemmestudier i fritiden suppleret 
med to intensive weekend-forløb hvert halve år på skift mellem Aalborg og 
København, hvor der blev undervist og terpet pensum fra tidlig morgen til sent 
aften både lørdag og søndag. 
”Et temmelig hårdt program, fordi jeg samtidig passede mit daglige arbejde ved 
siden af.  Men det er både tiden og pengene værd.  Jeg har bestemt fået mange 
nye og nyttige værktøjer med i bagagen, som jeg kan bruge her og nu i mit 
daglige arbejde og i de kommende år, hvor udviklingen indenfor det her område 
uden tvivl vil tage fart”, påpeger Brian Hedevang, der næppe havde grebet 
chancen for at videreuddanne sig, hvis han ikke – via sit medlemskab af Teknisk 
Landsforbund og sin lokalafdeling, TL SydVest i Esbjerg – havde fået kendskab til 
Den Kommunale Kompetencefond.  
”Kompetencefonden var helt klart med til gøre det lettere for mig - og andre 
offentligt ansatte - at blive enig med sin arbejdsgiver om et relevant kursusforløb. 
Jeg får styrket mine kompetencer og min faglighed, mens min arbejdsplads, min 
afdeling og mine kolleger har fået en medarbejder tilbage fra kursus, der er 
endnu dygtigere, mere specialiseret og mere motiveret end før….uden at det 
koster alverden!” 
 
Brian Hedevang og andre offentligt ansatte kan, som aftalt i overenskomsten, 
maksimalt opnå et tilskud på 25.000 kroner om året fra Den Kommunale 
Kompetencefond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brian Hedevang, GIS-medarbejder ved Billund 
Kommune, har gennemført det meste af 
masteruddannelsen Master og Technology 
Management med støtte fra Den Kommunale 
Kompetencefond. 
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Når tiden og muligheden byder sig, håber han, at kompetencefonden vil spæde 
til endnu engang, så han kan færdiggøre hele uddannelsen og gennemføre de 
resterende projektmoduler, så han officielt kan føje titlen som ’Master of 
Technology Management’ på sit personlige visitkort.  
  
 

Arrangementer og Kurser 
Vi sætter en ære i, i afdelingsbestyrelsen at afholde varierede 

arrangementer og kurser så der er noget for enhver smag.  

Der er kurser der understøtter den faglige udvikling krydret med sjove 

og anderledelse oplevelser sammen med kollegerne og også sådan, at 

familien en gang i mellem kan få en oplevelse. 

 

I 2016 har vi i afdelingen haft 1753 deltagere til kurser og 

arrangementer. Dertil kommer at seniorklubben også har haft god 

tilslutning til deres TL aktiviteter.  

 

Byggepladsbesøg på Vadehavscentret 
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Pressemeddelelse 

Robothvisker trykkede på de helt rigtige  
kontakter hos Teknisk Landsforbund 
TL SydVest i Esbjerg tilbød for første gang nogensinde sine medlemmer et kursus i 
robotteknologi. En opmuntrende nyskabelse! 
Produktionsteknologerne under Teknisk Landsforbund (TL) behøver bestemt ikke 
at hænge med hovedet og frygte for deres arbejdspladser, selv om flere og flere 
automatiserede robotter finder vej til landets industri- og 
produktionsvirksomheder. 
Selv om robotteknologien konstant opfinder og udvikler nye robotter, der kan 
udføre flere og flere raffinerede og sammenhængende arbejdsprocesser, så 
kommer robotterne ikke bare stormende ind på arbejdspladserne af sig selv og 
gør de medarbejdere overflødige, som både gør krav på pension, ferie-/ fridage, 
barnets første sygedag og andre overenskomstmæssige arbejdsforhold. 
 
Både nu og fremover vil der være et helt nødvendigt behov for medarbejdere af 
kød og blod, – og med kreativitet, omtanke og faglig dygtighed mellem ørerne, - 
som ved, hvad der skal til for at undersøge, analysere, beskrive og iværksætte 
lige præcis de processer, som med fordel kan udføres af robotter ude på de 
enkelte virksomheder. Og ikke mindst, hvordan disse processer skal gøres, så 
implementeringen af robotter og investeringerne i ny robotteknologi bliver 
gennemført på den mest optimale og hensigtsmæssige måde for virksomheden 
og ikke mindst for dens medarbejdere. 
”Den opgave ligger lige til højrebenet for sådan nogle tværfaglige 
mellemteknikere som Jer, der besidder alle de procesværktøjer og den 
praksisorienterede forståelse for problemløsning og udvikling, som helt 
afgørende for at bygge bro mellem det praktiske håndværk og arbejde i selve 
produktionen og de mere højtuddannede eksperters visioner og 
udviklingsprojekter, hvor robotter og robotteknologi bliver mere og mere 
udbredt.  Den brobygning hører ind under teknikernes arbejdsfelt, og det er lige 
præcis Jeres speciale og fagområde!” 
Sådan lød meldingen til de lokale medlemmer af Teknisk Landsforbund fra det 
syd- og sønderjyske, som for nylig deltog i det allerførste medlemskursus 
nogensinde om robotter og robotteknologi arrangeret af forbundets 
lokalafdeling i Esbjerg - TL Sydvest. 
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Kurset blev gennemført i selskab med automationskonsulent ved Teknologisk 
Instituttet Bo Genefke, kendt som ’Robothviskeren’ blandt sine kolleger i 
robotbranchen, fordi han har arbejdet professionelt med produktionsrobotter de 
sidste 30 år og blandt andet været med til at udvikle og indkøre en perlerække af 
unikke og automatiserede robotløsninger hos så navnkundige danske 
virksomheder som Ecco i Bredebro, vindmøllegiganten Vestas samt 
teknologivirksomheden Force Technology, hvor han blandt andet står bag robot-
fremstillingen af raketdyserne til den løfteraket, som bragte den 
fælleseuropæiske Ariane 5-satellit ud i verdensrummet. 
Med sin store entusiasme og sin årelange faglige forståelse for alle overvejelser, 
analyser og vurderinger, som skal gennemføres, før robotterne gør deres entré, 
fik Bo Genefke lynhurtigt vendt de deltagende kursisters forståelige skepsis 
overfor robotterne til et mere optimistisk syn på de potentielle job- og 
beskæftigelsesmuligheder og faglige udfordringer, som robotteknologien 
uvilkårligt kaster af sig.  
 
”Ud fra deltagernes tilbagemelding og begejstring umiddelbart efter kurset 
vurderer jeg, at robotkurset – som altså er et helt nyt udspil herfra - har været så 
spændende, inspirerende og opmuntrende for vores medlemmer, at vi helt sikkert 
bør følge op med flere medlemstilbud i samme boldgade”, lyder kommentaren 
fra en tilfreds afdelingsformand for TL SydVest, Johanne Gregersen.  
 
 

Lyse indfald, skæve tanker og 
masser af robot-begejstring bredte 
sig hurtigt rundt om bordet, da TL 
SydVest – Teknisk Landsforbund – i 
Esbjerg gennemførte sit første 
regulære medlemskursus 
nogensinde om robotter og 
robotteknologi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Kongres 

2016 var kongresår i TL, som det jo er hvert 4. år. Der blev 
besluttet pejlemærker for hvilke opgaver de delegerede mente er 

vigtige vi som fagforening for teknikerne skal arbejde med.  
Det var en god kongres og de delegere fra sydvest var meget 

aktive på talerstolen. Der blev debatteret uddannelser, 
efteruddannelse, arbejdsmiljø og hvordan vi bliver flere 
medlemmer i TL og meget andet vigtigt.  

På denne kongres var der to priser til to aktive TLere fra TL 
SydVest:  

Bodil Sejer, som meget aktiv frivillige for al den aktivitet og det 
store engagement hun yder for Esbjerg Kommunes teknikerklub, 
for afdelingsbestyrelsen og også i forbundet. 

Tillidsrepræsentant Erik Stær fra Lego blev tilsvarende også 
hædret for sin store indsats for sine kolleger. Erik Stæhr er en 

ildsjæl og et menneske med hjertet på rette sted. Og så er han 
altid utrolig velforberedt. Han er ikke bare respekteret af sine 
kolleger, men også af ledelsen. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Vi rigtig mange dygtige tillidsrepræsentanter i afdelingen, i alt 22 

offentlige og 26 privatansatte og i 2016 er der kommet 3 nye til. 
Det er vigtigt at have dygtige TR på arbejdspladserne og i gør et 

stort og vigtige arbejde for jeres kolleger.  
TAK også til alle de tillidsvalgte, arbejdsmiljørepræsentanter og 
udvalgsmedlemmer der gør et stort stykke frivilligt arbejde for 

TL-Sydvests medlemmer. 
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Medlemsundersøgelse 

I 2016 fik TL igen fortaget en medlemsundersøgelse og det er godt at 

følge med i udviklingen. Vi kan se, at det ikke er så ringe i TL SydVest, 

men vi kan også se, at vi stadig mangler at synliggøre TLs medlemmers 

vigtige arbejde på virksomhederne og hvad TL er for en fagforening. 

Derfor har vi i år haft en journalist ansat i 10 uger. 

Det er ikke fordi pressen har haft meget lyst til at trykke så meget, så 

der er stadig meget at arbejde med på PR siden.  

 

Vi er sikre på, at vi i TL SydVest har fået så pænt et resultat fordi vi har 

så dygtige tillidsrepræsentanter på virksomhederne, og fordi 

afdelingskontorets ansatte er engagerede, målrettede og dygtige. 
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Faglige sager 

Vi har haft rigtig mange faglige sager i 2016, så som manglende 

feriepenge, usaglige opsigelser, manglen løn forkerte opsigelsesvarsler 

med mere. Der er stadig mange sygedagpengesager og 

arbejdsmiljøsager.  

Stress er stadig et af de store problemer for TLs medlemmer, der er 

desværre stadig medlemmer der bukker under for presset på 

arbejdspladsen.  

TL SydVest har ikke haft mange konkurser og det er dejligt, at det går 

bedre på virksomhederne.  

 

Der har været tilpasningsforhandlinger og lønforhandlinger, senior-

aftaler og meget mere. Det er en blandet bolsjebutik, en vifte af 

forskellige opgaver. 

 

En af de daglige opgaver er at få kikket kontrakter igennem og 

gennemgået ansættelser og vi har i år haft 176 kontrakter til 

gennemsyn, og det er fint at få løst inden ansættelse.  

 

 

Omverdenen 
Vi har stadig bestyrelsesformandsposten på Erhvervsakademi Sydvest, 

hvor der har været en del opgaver i det forløbende år. Nogle af jer har 

sikker læst at EASV ikke havde styr på projektarbejdet Det viste sig at 

der handlede om at 2% af de ansattes timer ikke var registreret 

korrekt. Så det var en storm i et glas vand.  

 

Vi synes stadig det er vigtig for TL sydvest at vi er med i bestyrelses- 

arbejde og det er lykkes i 2016 at få etableret, og få ministeriets 

tilladelse til, at udbyde elinstallatøruddannelsen på deltid. 

 

Vi har fået flere akademiuddannelser lokalt, f.eks. Automation og Drift 

og det sidste der kom ind af døren er en deltidsuddannelse som Bygge- 

koordinator. Det er også lykkes at få Multimedieuddannelsen til 

Sønderborg. Så det nytter at TL er i bestyrelsen.  

 

Vi sider også i Rybners bestyrelse og presser på for at få flere 

håndværkere uddannet, så der er nogle til at læse videre til teknikere. 
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Vi har jo også de Tekniske designere på skolen, og i den udbudsrunde 

der lige har været, har vi i stadig uddannelsen i Esbjerg og på EUC Syd.  

 

Vi arbejder sammen med alle de andre fagforeninger i LO og også i CO 

og vi er rigtig gode til at hjælpe hinanden.   

Samarbejdet med forbundskontoret og de øvrige TL afdelinger er meget 

udbytterigt og det er dejligt, at vi har så bred en organisation at hente 

viden i.  

 

 

Afslutning  
Årets beretning er helt sikkert mangelfuld, for der var meget mere at 

fortælle, men nu har vi prøvet at give ordet til nogle medlemmer og det 

er selvfølgelig de bedste eksperter til at fortælle om TL SydVests virke. 

 

Men den skriftlige beretning er ikke hele billedet, så derfor glæder vi os 

til at se jer tirsdag den 7. marts kl. 18 på hotel Britannia i Esbjerg til 

afdelingens generalforsamling, eller til medlemsmødet torsdag den 9. 

marts kl. 18.00 på Rødekro kro.  

Du er selvfølgelig også meget velkommen begge dage.  

Vi ses. 

 

 

Tak for 2016.  

  

På bestyrelsens vegne 

Johanne  
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Indkaldelse til afdelingsgeneralforsamling, 

den 7. marts kl. 18.00 på  

Hotel Britannia i Esbjerg 

 

Spisning er kl 18.00 og  

generalforsamlingen begynder kl. 19.00 

 

 

Dagsorden:   

1 Valg af Dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Regnskab 

4. Forslag der ønskes indbragt for hovedbestyrelsen 

5. Forslag vedrørende afdelingen 

6. Valg til afdelingsbestyrelsen 

7. Eventuelt    

 

Forbundsformand Lone Engberg Thomsen vil være til stede og fortælle 

om TLs virke og om overenskomstforhandlingerne på det private 

område, der måske er afsluttede på tidspunktet for 

generalforsamlingen.  

 

Vi glæder os meget til at se jer og Britannia har lovet, at der er mad 

nok. Så skynd dig at melde dig til, så de kan få købt ind.  

 

Tilmelding til tlsydvest@t.dk eller på 7610 4600 

 

 

 

På bestyrelsens vegne 

Johanne Gregersen 

Afdelingsformand 

 

 

 

 

 

 

mailto:tlsydvest@t.dk
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Medlemsmøde i TL SydVest, hvor lattermusklerne kommer i 

brug, Torsdag den 9. marts 2017, kl. 18.00.  

 

Traditionen tro, holder afdelingen medlemsmøde a la 

generalforsamling.  

Kom til en spændende aften med foredrag, nyt fra afdelingen, 

orientering fra generalforsamling, beretning mv 

 

Vi starter med spisning efterfulgt af foredraget:  

”Man i e tyn – å kuen i en balle” 

med Flemming Nielsen 

 

Om vi kan sønderjysk eller ej, så lover vi det bliver et 

foredrag med masser af grin. 

 

 

Sted:   Røde-Kro, Vestergade 2, Rødekro 

 

Dagsorden: 

18:00  Spisning.  

Ca. 19:00 Flemming går i gang 

Ca. 20:30 Orientering fra generalforsamling, beretning, regnskab og 

debat 

Ca. 22:00 Tak for i aften 

 

Vi glæder os til at se jer 

 

Aht. traktement, har vi brug for din tilmelding senest 7 dage før. 

 

Du tilmelder dig på tlsydvest@tl.dk eller på 7610 4600 

 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Johanne Gregersen 

Afdelingsformand 
  

mailto:tlsydvest@tl.dk


31 
 

 


