
Indledning  

Så er der atter gået et år og det er tid til status.  

Rundtomkring os, i verden, har det været et hektisk år. 

I 2019 så vi i foråret millioner af skoleelever og studerende verden over går i 
klimastrejke for at få politikkerne til at gøre mere for at modvirke den globale 
opvarmning. Vi har set naturkatastrofer ramme lande i Europa med store vandmasser 
og vi ser i øjeblikket hvordan Australien står i flammer. Her er der arealer større end 
Danmark som er brændt af og tusinde af mennesker har miste deres hjem og 
værdier. 

2019 har også handlet en hel del om englændernes Brexit. Theresa May måtte kaste 
håndklædet i ringen og den konservative Boris Johnson der sikrede sig en sejr ved 
valget lige før jul har taget over. Det betyder med stor sandsynlighed en hård 
adskillelse fra EU er uundgåeligt, en adskillelse som vil komme til at ramme Danmark 
hårdt på eksportmarkedet. 

I Frankrig har Macon med sin reform, sat en arbejderbevægelse i gang. Vi har set en 
del uroligheder hvor de ”gule veste” har været på gaderne, det har skabt uroligheder 
hvor især den offentlige transport har været hårdt ramt.  

Alt hvad der sker ude i verden omkring os, har indflydelse på vores hverdag, enten 
vores arbejdspladser via virksomhedernes produktion og afsætningsmuligheder eller 
på vores private front med muligheder for at bevæge os frit rundt i verden for at 
opleve historiske steder eller unik natur. Uden frygt for at miste livet ved 
naturkatastrofer eller terror som desværre også viste sit grimme ansigt i 2019. 

Kigger vi hjemme hos os selv her i Danmark, så blev året en trist begyndelse på 
2019, hvor vi blev ramt af en af landets værste dramatiske togulykke som kostede 
otte livet. 

Det blev også året hvor vi fik dårlig nyt omkring klima, vores drikkevand og genbrug 
af plast. Men også året med et mere opløftende forbud mod fluorstoffer og indvielse af 
ny metro, og det største broprojekt siden Øresundsbroen. 

Herrelandsholdet vandt VM-guld i håndbold på hjemmebane og vi tog afsked med 
Jysk’s stifter Lars Larsen. 

Det var året som bød på ikke bare et men to valg. Først Europa-Parlaments valget i 
maj hvor venstre fordobler sit mandat, DF går fra fire til et mandat, mens 
Enhedslisten kommer ind for første gang og så Folketingsvalget i juni hvor de røde 
partier gik frem og Mette Frederiksen bliver udpeget til kongelig undersøger. I juni 
præsenterer hun så sin mindretalsregering og regeringsmagten skifter fra blå til rød.  

Også lokalt i TL SydVest var der vagtskifte. Johanne tog henover efteråret og julen 
2018 beslutningen om at stoppe. En beslutning vi er de første til at begræde, men 
også en beslutning vi har den dybeste respekt for. Johanne har over 20 år som 
formand for TL SydVest sat et solidt aftryk. Hun helliger sig nu sit andet hjertebarn 



skolearbejdet på både Rybners og EASV. Vi kommer senere ind på hvilken betydning 
det har for TL Sydvest. 

Det er også året hvor vi gentagende gange hører virksomhederne råbe på kvalificeret 
arbejdskraft. De store årgange er på vej ud af arbejdsmarkedet og selvom vi skal 
blive længere på arbejdsmarkedet, er der et stort behov for at få de unge til at vælge 
en håndværker uddannelse. Hvis vi i Danmark skal følge med den teknologiske 
udvikling, bør vi ikke lytte når arbejdsgiverne skriger højt på kvalificeret arbejdskraft. 
Et fakta er at arbejdsløsheden blandt nyuddannede akademikere forsat er tårnhøj og i 
det hele taget generelt højt blandt akademikere hvor ledigheden er over 20 %. Til 
sammenligning har vi i TAK Syd en gennemsnitlig ledighed på 7,3 %. I stedet skal vi 
have de unge til at vælge en uddannelse med en håndværksmæssig baggrund. Der er 
behov for dygtige teknikere der kan deres håndværk. Det vil vi i TL vil gerne være 
med til at støtte op om. Derfor afholdt TL i november en konference på Christiansborg 
med uddannelse som tema, hvor både uddannelses- og beskæftigelsesministeren 
kiggede forbi. Derfor har vi i året der er gået, sat fokus på uddannelse og 
efteruddannelse, ikke kun på landsplan men også lokalt. 

A-kassen 

Ledigheden har i 2019 været meget lav. Det vil sige, at de fleste af TL’s medlemmer 
har job. I afdelingen er antallet af medlemmer berørt af ledighed ca. 5,4 %. 

Ved årets udgang har vi kunne registeret et lille bitte fald fra 2018 til 2019 svarende 
til en nedgang fra 4,2 % til 4,1% når ledigheden omregnes til fuldtidsledige. 

TL er ved udgangen af 2019 skiftet til et nyt medlemssystem fra Winnie til Fønix. 
Overgangen har ikke været helt smertefrit, men dog meget bedre end forventet. 
Dette tillægger jeg at de ansatte på alle planer har knoklet igennem. En stor tak skal 
lyde herfra. TL’s første prioritet har og er altid medlemmerne. Jeg håber derfor at de 
der eventuelt er blevet berørt af skiftet vil bære over med os. Vi gør vores bedste. 

Skiftet har samtidig også betydet, at vi har fået ny medlemsportal. Det har 
selvfølgelig givet visse udfordringer, da vi i skrivende stund har en medlemsportal til 
A-kassen og en til det faglige. Derfor forventer vi også at første halvdel af 2020 vil 
være udfordrende. Men der arbejdes stærkt på at der fremadrettet kun bliver en 
indgang til TL.  

A-kassen er et område hvor der hele tiden kommer nye love, regler og 
bekendtgørelser til. Det betyder at der løbende skal ske tilretninger og heldigvis ikke 
altid til det værre. Sidst er afskaffelsen af opholdskravet blevet fjernet. Det har gjort 
livet lettere for en hel del mennesker og ikke mindst os der skal administrere a-
kassen. 

Skolearbejdet 

TL’s skole sekretariet har været under forandring – det har betydet at vi ikke bare på 
landsplan, men også lokalt har måtte ændre på vores arbejdsgange. Vores 
skolekonsulent Aino er blevet team koordinator for skolekonsulenterne. Det har helt 
konkret betydet at TL SydVest har fået en skoleambassadør på Erhvervsakademiet. 
Ambassadøren skal være Aino’s forlængede arm ude på skolen og hjælpe til med at 
TL’s materiale hele tiden er synlige, og med at dele vores arrangementer på sociale 
medier m.m. Samarbejdet med skolerne fungerer rigtig fint. TL besøger alle 



klasserne, arrangerer studieture og giver individuel rådgivning, jobsparring, LinkedIn 
og afholder kurser i job- og praktiksøgning. 

Det er også skolekonsulenten der er med til at lave kurser og øvrige 
efteruddannelsesarrangementer. Vi afholdt f.eks. sikkerhedskoordinatoruddannelsen i 
uge 33 på Erhvervsakademiet, hvilket var en stor succes. Derfor gentager vi det igen i 
år i uge 33. 

Overskriften for skolearbejdet er forsat hvervning og fastholdelse. I december 2019 er 
der 376 studerende medlemmer i TL SydVest.  

I TL har vi stadig den medlemsservice, at de studerende medlemmer bliver ringet op i 
forbindelse med deres dimission og vi hjælper dimittenden med at bliver rettidig meldt 
ind i a-kassen så de kan modtaget dimittendsunderstøttelsen. 

Det er også vores skolekonsulent der har påtaget sig opgaven med TL’s SMS-tjeneste 
1230. Her kan man henvende sig hvis man ønsker jobsparring – vil meldes ind eller 
har spørgsmål til TL eller TAK. En tjeneste der er i rivende udvikling, hvilket kun er 
positivt. Udviklingen er gået fra at være få henvendelser om ugen til flere 
henvendelse dagligt. 

Som jeg allerede tidligere har skrevet, er der et rigtig godt samarbejde mellem vores 
uddannelsesinstitutioner i området Rybners, EUC syd, Erhvervsakademi Sydvest, og 
UC-syd 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 kollegaer med masser af energi og ny viden, 
og at I er med til at holde uddannelserne på rette spor. 

Synlighed og PR 

Det er ingen hemmelighed, at også vi, på lige fod med de øvrige organisationer mister 
medlemmer i disse år. De store årgange forlader arbejdsmarkedet og det ses tydeligt. 
Yderlige så har vi været alt for dårlige til at fortælle vores unge mennesker hvorfor 
medlemskabet af en fagforening er vigtigt. De goder man som arbejdstager i 
Danmark har, i forhold til andre lande, er ikke kommet af sig selv, men skyldes bl.a. 
hårdt arbejde fra fagforeningernes side. Mange unge tror at pension, 6. ferieuge og 
barnets første og anden sygedag, samt retten til efteruddannelse er lovbestemt. De 
ved simpelthen ikke at det er goder de faglige organisationer har forhandlet sig frem 
til ved kollektive overenskomster. Overenskomster der skal stås vagt om og fortsat 
forbedre arbejdstagernes rettigheder og vilkår på det danske arbejdsmarked. 

Vi i TL SydVest har derfor prøvet at gå nye veje. I et indstik ”bag om facaden” i 
Esbjerg udgaven af Jydske Vestkysten har vi derfor haft en dobbeltsidet annonce. En 
annonce som fortæller om vores arbejde på afdelingskontoret. En annonce vi siden 
har fået stor ros for.  

Ligeledes har vi i årets sidste 3 måneder kørt radiospot på skala fm, VLR og Classic 
fm. Om det er det der har gjort at vi i december har haft ”strøg” kunder skal jeg lade 
være usagt, men det er nu lidt pudsigt at vi i løbet at af kort tid har fået ikke mindre 



end tre nye medlemmer lige ind fra gaden. Jeg tror på, at det virker. Det er også 
derfor, at vi forsætter det i 2020. 

Yderlige så er TL SydVest at finde både på Facebook og LinkedIn, hvor vores følgertal 
er støt stigende. Mange af vores indlæg har i dag større antal Likes end Forbundets.  

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 2,3 % 
Kommunalansatte 2,1 % 
Statsansatte 2,0 % 

Statistikken er også opdelt på uddannelse og på funktioner. Der er rigtig god brug for 
statistikken og afdelingskontoret får mange henvendelser om hvordan man skal 
forberede sig til lønsamtalen, hvordan ligger min løn i branchen og tips og tricks 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 arbejde. TL har rigtig mange 
overenskomster og der skal være styr på arbejdsforholdene og at aftalerne er de 
rigtige. 

I december har vi haft tilbud om løntjek for tillidsvalgte, et i Aabenraa og et i Esbjerg. 
Meningen med tilbuddet var at klæde tillidsrepræsentanten på til, at han/hun kunne 
gå hjem på sin arbejdsplads og hjælpe kollegaerne med løntjek. Ofte tror man at alt 
er i sin skønnes orden, men desværre findes der fejl i ca. hver 3 lønseddel, og også 
denne gang fandt vi fejl der betyder at der skal ske tilbageregulering i op til 5 år til 
medlemmernes fordel. 

Løntjek tilbuddet vil blive gentaget i 2020. 

Har du ikke en tillidsrepræsentant så kan du altid få lavet et løntjek af 
afdelingskontoret ring eller kig forbi, så oplyser vi hvad vi skal bruge for at tjekke dine 
lønsedler. 

Kompetence 

For at have de bedste kort på hånden når det handler om lønforhandling og karriere 
udvikling eller for at hjælpe din virksomhed med at besidde de bedste kompetencer 
og viden i den stadig stigende konkurrence, er det vigtigt at holde sine kompetencer 
helt på toppen. 

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

Vi tilbyder derfor individuel karrierådgivning og der er rigtig mange der har benyttet 
sig af den mulighed. Det er yderst vigtigt at holde sig for øje, at man løbende holder 
sine kompetencer vedlige, og ikke først når man står i en kedelig situation. 



Der findes kompetencefonds midler både indenfor det private, og offentlige 
overenskomstområde, og vi hjælper gerne med at finde de rette tilbud. 

Arrangementer og kurser 

Vi sætter en ære i, i afdelingsbestyrelsen at afholde varierende arrangementer og 
kurser så der er noget for enhver smag. Der er kurser der understøtter den faglige 
udvikling, krydret med sjove og anderledes oplevelser sammen med kollegerne, og 
også sådan, at familien en gang i mellem kan få en oplevelse. 

I 2019 har vi i afdelingen haft 1401 deltagere til kurser og arrangementer. Dertil 
kommer seniorklubben, som også har haft gode arrangementer med rigtig god 
tilslutning til deres TL-aktiviteter. 

Faglige sager 

Vi har haft rigtig mange faglige sager i 2019, så som manglende feriepenge, usaglige 
opsigelser, manglende løn, forkerte opsigelsesvarsler med mere. Der er stadig mange 
sygedagpengesager og arbejdsmiljøsager. Stress er stadig et af de store problemer 
for TL’s medlemmer, der er desværre stadig medlemmer der bukker under for presset 
på arbejdspladsen. 

I efteråret kom de offentlige budgetter til at fylde en stor del. Der blev foretaget 
masse afskedigelser hos flere at afdelingens kommunale arbejdspladser, et sørgeligt 
resultat af, at det er svært af få de kommunale husholdningsbudgetter til at gå op. 
Heldigvis er en stor del af de af vore medlemmer som blev ramt, nu godt videre, 
enten i nye jobs, eller har benyttet anledningen til at prøve drømmen om nye veje af.  

TL Sydvest har haft samtlige Lønmodtagernes Garantifondssager i forbindelse med 
konkurser for hele landet indtil sommeren 2019. Herefter er der blevet nedsat et LG-
team bestående af 5 specialister på tværs af landet. Ulla er vores specialist og en 
vigtig brik i teamet. 

Der har været en hel del tilpasningsforhandlinger og lønforhandlinger, senioraftaler og 
meget mere. Det er en blandet bolsjebutik, en vifte af forskellige opgaver, men det er 
også det der gør vores hverdag spændende. Vi ved aldrig hvad dagen bringer. 

Omverdenen 

Vi har ikke længere bestyrelsesformandsposten på Erhvervsakademi Sydvest, men 
næsten. Johanne har gjort sit arbejde så godt, at bestyrelsen på Erhvervsakademiet 
har foretaget omrokering så Johanne er forsat som bestyrelsesformand og TL 
SydVest’s repræsentant er vores næstformand Allan Thomsen. Så nu er der ikke alene 
en men hele to med TL i sit hjerte, der arbejder for vore uddannelser og de 
studerende.  

Der er ingen tvivl om, at vi stadig synes, at det er vigtigt for TL SydVest at vi er med i 
bestyrelsesarbejdet lokalt. Johanne sidder forsat som vores repræsentant i Rybners 
bestyrelse. En vigtig post set i forhold til at vi forsat har de Tekniske designere på 
skolen i Esbjerg og på EUC Syd. 

Vi arbejder sammen med alle de andre fagforeninger i FH (det tidligere LO) og i CO og 
vi er rigtig gode til at hjælpe hinanden lokalt. 



Samarbejdet med forbundskontoret og de øvrige TL-afdelinger er meget udbytterigt 
og det er dejligt, at mærke hvordan vi arbejder på at styrke organisationen som et 
samlet hele. Som ny er det godt at have en bred organisation at hente viden i. Det 
giver ro og mod til at kaste sig ud i opgaverne. 

 

Afslutning 

Som du nok har bemærket, er årsberetningen ikke helt som den plejer. Jeg har i 
årsberetningen forsøgt at give et indblik i alle de mange forhold som vi i hverdagen 
som fagforening skal forholde os til og dette er ikke blevet mindre gennem årene, 
tværtimod. 

Det skal indrømmes, at der sagtens kunne være taget mere med, men at lave en god 
årsberetning er også at kende kunsten i at begrænse sig.  

Derfor glæder vi os til at se jer alle til afdelingens generalforsamling tirsdag den 25. 
februar kl. 18 på Rødekro Kro eller til medlemsmødet den 27. februar på ECH Park kl. 
18. her vil vi følge op på årsberetningen og give et bud på hvad fremtiden bringer. 

Du er selvfølgelig meget velkommen begge dage. 

Vi ses 

 

Hermed tak fra TL SydVest i 2019 

På bestyrelsens vegne 
 

Bodil 

 

 


