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Denne korte skriftlige beretning handler om hvad der er sket i TL Fyn i 
forhold til Akassen og skolearbejdet i løbet af 2017. Og der skete meget – 

ikke mindst i Akassen hvor ny lovgivning (igen igen) vendte op og ned på 
hverdagen. 

 
God læselyst. 

 

A-kassen 
Ledigheden har i 2017 er stort set uændret i forhold til 2016. Der er dog 
stor ”udskiftning” af ledige idet mange medlemmer der er berørt af 

ledighed heldigvis hurtigt får nyt job.  
Fra årets begyndelse til slutningen af 2017 var fuldtidsledigheden 4,8%, 

men det har hen over året varieret fra 4,7% til 5,6%. Medlemmer berørt 
af ledighed – dvs. de medlemmer der har modtaget dagpenge i en periode 

i årets løb - er faldet fra 6,5% til 5,8%.  
 

I 2015 blev der vedtaget en ny dagpengereform, der trådte i kraft 1. juli 
og enkelte forhold fra 1. januar. Det er dog kun første del, der vedrører 

lønmodtagere. 2. del der vedrører freelancere og selvstændige trådte i 
kraft 1. januar i år. Desuden er der ligeledes sket nogle få tilpasninger og 

justeringer pr. 1. januar i år. 

 
Vi er nu overgået til et månedsbaseret dagpengesystem, hvor det tidligere 

var ugebaseret. Det betyder f.eks. at vi ikke udbetaler i forhold til et 37 
timers arbejdsuge, men i forhold til en 160,33 timers månedsnorm. Det 

har både heldige og mindre uheldige følger, som a-kassen sikkert kan 
underholde med i timevis, hvis man spørger dem. Og det er man meget 

velkommen til. 
  



 

 
 

Dog er der en enkelt ting som skal fremhæves og som har betydet 
et større administrativt arbejde, der ikke er lige nemt at forstå. Det 

skyldes at for at følge lovgivning er vi gået over til at udbetale  
dagpenge a conto på månedsbasis. Det betyder at dagpengekort 

skal indsendes til a-kassen 1 uge før den sidste dato i måneden.  
Også selvom man ikke ved om og hvor meget man skal arbejde i den 

sidste uge. Det betyder at a-kassen nogle gange skal regulere 

udbetalingen efterfølgende og enten efterbetaler dagpenge eller andre 
gange skal bede medlemmer om at tilbagebetale dagpenge eller efterløn. 

Det er ikke en praksis eller metode vi er særligt glade for – men følge 
loven skal vi. 

 
Det betyder jo så at et medlem skal gætte på hvor mange arbejdstimer 

man har den sidste uge og om man skal modtage dagpenge i resten af 
måneden. Oplyser man flere timer end man har haft, så sker der en 

efterbetaling. Oplyser man færre timer end man har haft, så sker det 
tilbagebetaling. Dette er den nemme version af princippet. I virkeligheden 

er det betydelig mere kompliceret.  
 

Igen kan a-kassen underholde i timevis om de uhensigtsmæssige og 
administrative tunge forhold det giver, når vi har skullet regulere for helt 

ned til 1 kr. Fra 1. januar her i 2018 har vi dog fået en administrativ 

grænse i loven, hvor det ikke er nødvendig at regulere, hvis forskellen på 
medlemmets oplysninger og arbejdsgiverens er på mindre end 1 time om 

måneden. 
 

Af positive ting skal nævnes, at man nu har dagpengeret i 3848 timer. Det 
svarer stadig til 2 år, men kun hvis man får udbetalt fulde dagpenge. 

Desuden er det blevet muligt få forlænget de 3848 timers dagpengeret, 
hvis man i sin ledighedsperiode har haft arbejde. F.eks. kan 1 timers 

arbejde forlænge med 2 timer. Der er et loft på 1924 timers over hvor 
meget dagpengeretten kan forlænges, men i praksis betyder det, at har 

med lejlighedsvis arbejde, så kan man få dagpenge i op til 3 år. 
 

A-kasse og udbetalinger 
I skrivende stund er det endnu ikke endelig gjort op hvor meget, der er 

udbetalt gennem a-kassen i 2017, men et kvalificeret bud er ca. 25-30 

mil. kr.  
 

 
 

 



 

 

Organisering af studerende medlemmer 2017 
I dag er det ikke længere en selvfølge at man som ung studerende 

melder sig ind i fagforening. Det kan til dels skyldes, at kendskabet til 
fagforeninger og den danske model ikke er så udbredt, dels at 

konkurrencesituationen er større. Arbejdet med at udbrede kendskabet  
til Teknisk Landsforbund og til Teknikernes a-kasse og alle fordelene  

og ikke mindst sikre, at TL er relevant og aktuel i de studerendes og 

nyuddannedes øjne, er alfa omega for TL’s eksistens på den lange bane. 
Derfor har TL Fyn en fortløbende organiseringsindsats på de lokale 

uddannelsessteder, hvor fremtidens TL’ere uddanner sig. 
 

Uddannelserne 
 
Uddannelsesinstitution Teknik Design Byggeri 

Svendborg Erhvervsskole Teknisk designer 

(produktion) 

 Teknisk designer 

(byg) 

Syddansk Erhvervsskole Teknisk designer 

(produktion) 

Audiologiassistent 

 Teknisk designer 

(byg) 

Erhvervsakademi 

Lillebælt 

Produktionsteknolog 

Automationsteknolog 

Autoteknolog 

Procesteknolog 

IT-teknolog 

Top up: 

Produktudvikling og 

teknisk integration 

 

Multimedie-

designer 

 

Top up: 

Digital 

konceptudvikling 

 

 

Energiteknolog 

VVS-installatør 

El-installatør 

Byggekoordinator 

Bygningskonstruktør 

Byggetekniker 

 
Klassebesøg 

De nye klasser bliver besøgt på 1. semester og om muligt også på sidste 
semester, hvor A-kassemedarbejderne også deltager. Ved besøgene 

fortæller TL’s konsulent om den danske model og fordelene ved at være 
studiemedlem i såvel Teknisk Landsforbund og Teknikernes A-kasse, 

herunder gratis ulykkesforsikring og deltagelse i kurser og arrangementer. 
De studerende får materiale om TL og opfordres at melde sig ind ved at 

udfylde indmeldelsesflyer. Besøgene kombineres med oplæg om f.eks. 

LinkedIn, praktikpladssøgning og messe-besøgsforberedelse. 
 

  



 

Studieambassadører 
TL Fyn blev først i TL med at prøve at bruge studieambassadører  

som en del af organiseringsindsatsen. 1. februar blev der ansat tre 
studerende fra EAL, som fik til opgave at være TL’s øjne og ører i 

dagligdagen på studiestedet. Det var et pilotprojekt, som skulle løbes i 
gang. Meget af foråret gik derfor med at afsøge muligheder for 

samarbejde med studenterdrevne organisationer, som f.eks. 
fredagsbaren. I løbet af efteråret blev indsatsen mere konkret, og de  

unge mennesker bidrager nu med lokal digital tilstedeværelse, i form af 

facebook-annoncering af TL-kurser og arrangementer. På baggrund af 
feedback fra de medstuderende blev der i efteråret afholdt en 

jobsøgningsworkshop på engelsk og et kursus i projektledelse. 
Studieambassadørerne har også deltaget på stand til studiestartsmesser 

og opfordret sine medstuderende til at melde sig ind for at få adgang til 
fagrelevante kurser.  

 
Ordningen er nu blevet en fast del af organiseringsindsatsen, som har 

spredt til Aalborg, København og Kolding. Her et år efter starten er det 
tydeligt, at ambassadørordningen i høj grad understøtter 

organiseringsindsatsen. 
 

Sikkerhedskoordinatorkursus 
TL Fyn afholdt i foråret 2017 et sikkerhedskoordinatorkursus for 

bygningskonstruktørstuderende på EAL. Kursisterne opnåede en 

certificering som sikkerhedskoordinatorer, hvilket betyder, at de 
forhåbentlig kan få mere interessante opgaver på deres praktik. Kurset 

kom i stand på baggrund af en henvendelse fra en 
bygningskonstruktørstuderende. 

 
Fastholdelse af dimittender 

Tre måneder efter studiernes afslutning begynder dimittenderne at betale 
for TL-medlemskabet. Vores erfaring er at langt de fleste dimittender 

vælger at fortsætte medlemskabet – det er vi glade for.  
 

 
  



 

Indsats i folkeskoler 
Men indsatsen overfor unge mennesker er ikke begrænset til  

Erhvervsskoler og akademier. TL Fyn tager aktivt del i LO på Fyns  
Skole-Kontakt arbejde. Her er konceptet at en faglig konsulent fra  

afdelingen tager ud på en folkeskole sammen med et medlem og  
fortæller om arbejdsmarkedet med udgangspunkt i medlemmets job.  

Samtidig får de indsigt i den danske model. 
 

Det faglige arbejde 

I forhold til de faglige sager er har der været en del konkurser og 
virksomhedsflytninger i 2017. Det er altid en træls situation for 

medlemmerne når virksomheder lukker. Har man nu rette kompetencer til 
at finde et nyt job. 

Her er vi altid behjælpelige med at få anmeldt manglende løn til 
Lønmodtagernes Garantifond. Samtidig er der altid råd og hjælp til 

sparring i forhold til efteruddannelse, CV og ansøgninger til nyt job.  
 

Afslutning 
Der er meget mere at fortælle for 2017 var særdeles begivenhedsrigt. 

Men det kan du høre mere på om på generalforsamlingen i ODEON den 
20. marts. 
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