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TL er til for medlemmerne. Alt det vi gør, alle  
vores indsatser, vores aktiviteter og vores politiske 
interessevaretagelse handler om, at vi ønsker at 
skabe de bedste rammer for nuværende og kom-
mende medlemmers arbejdsliv og udvikling. 

Der er stor mangfoldighed i TL, vores ca. 30.000 
medlemmer arbejder i mange forskellige brancher 
og på både det private og offentlige arbejdsmar-
ked. De har forskellige uddannelsesbaggrunde 
og forskellige kompetencer. Men noget af det, 
der kendetegner medlemmerne er, at de er på 
frontlinjen i omstillingen til industri 4.0. Teknikere, 
designere og konstruktører står forrest, når nye 

Hovedbestyrelsens  
indledning

Du sidder med hovedbestyrelsens 
beretning for perioden 2016-2020. 
Det har været en kongresperiode 
med muligheder, udfordringer og 
med fart på. 
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teknologier skal implementeres, og de bidrager til 
at optimere produkter, processer og løsninger. TL’s 
medlemmer er også, med deres innovative tilgang 
- en del af løsningen til at skabe en mere bære-
dygtig verden. 

I denne beretning er der fokus på de væsent-
ligste begivenheder og resultater i hele organisa-
tionen. Derfor er det de centrale indsatser, der er 
fokus på, mens de decentrale indsatser afrappor-
teres på lokalafdelingernes generalforsamlinger. 

Indsatsområder 2016-2020
Da vi for 4 år mødtes til kongres i Helsingør, satte 
vi sammen en klar retning for kongresperioden 
2016-2020. Vi vedtog Indsatsområder 2016-2020. 

Indsatsområder 2016-2020 havde 2 spor: Et 
politisk og et organisatorisk. Der er i hele kongres-
perioden blevet arbejdet målrettet med de 2 spor. 
Det har givet en retning i arbejdet og de 7 politiske 
målsætninger i det politiske spor har dannet ud-
gangspunkt for TL’s politiske arbejde i perioden.

Vi satte ambitiøse mål for medlemsudviklingen, 

dem må vi erkende, vi ikke er nået i mål med og den 
negative medlemsudvikling sætter TL under pres. 

Indsatsområder 2016-2020 har været en så 
vigtig del af arbejdet i kongresperioden, at der 
vil være en selvstændig afrapportering i folderen 
”Status på indsatsområder 2016-2020”.

På denne kongres vil vi drøfte og beslutte 5 po-
litiske målsætninger for den kommende kongres-
periode og vi vil fremtidssikre TL i en ny politisk 
struktur. 

TL 100 år
Den 26. juni 1919 stiftede en gruppe teknikere Tek-
nisk Landsforbund. Det var mænd. De fleste inge-
niører, konstruktører og tegnere. De arbejdede på 
de store arbejdspladser som Titan og B&W. I dag er 
vi 30.000 vidt forskellige medlemmer, der arbejder 
inden for teknik, design og byggeri. Dét, der star-
tede som en skrøbelig idé om fagligt sammenhold, 
har vokset sig stærkt og mangfoldigt. 

Vi brugte jubilæumsåret 2019 til at fejre TL og 
TL’s medlemmer under sloganet: 100 år med ver-
dens bedste medlemmer. Rundt i hele landet var 

1

Teknisk Landsforbund 

indsatsområder 

2016-2020
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medlemmerne samlet i lokalafdelingerne. Her blev 
TL fejret på et utal af måder, alt fra øl og pølser, 
en sejltur og en tur i teateret. Hver uge blev der 
vist en video med et TL medlem, og der blev trykt 
et særligt jubilæumsnummer af Teknikeren.

TL som en synlig og stærk politisk organisation
Vi har i kongresperioden haft fokus på at styrke TL 
som en synlig og stærk politisk organisation. Fra 
undersøgelser ved vi, at politisk interessevareta-
gelse er vigtigt for vores medlemmer. Derfor har 
vi fokus på at styrke politisk interessevaretagelse. 
Vi har brugt de 7 politiske målsætninger, som 
kongressen vedtog i 2016 til at blive synlige og få 
politisk indflydelse. 

Udover selv at udvikle politik og skabe synlighed, 
så er vi bredt repræsenteret i bestyrelser, nævn, 
råd og udvalg. Vi er de steder, hvor vi mener vi, 
bedst kan tjene medlemmernes interesser. Det 
gælder lokalt og centralt. Forbundsformanden sid-
der i FH’s forretningsudvalg, CO-Industri og OAO’s 
forretningsudvalg. Afdelingsformændene har bl.a. 
plads i bestyrelserne på erhvervsakademierne, de 

regionale arbejdsmarkedsråd og lokale LO-sek-
tioner. Derudover sidder en række tillidsvalgte i 
uddannelsesudvalg, samarbejdsudvalg og besty-
relser. TL’s medarbejdere repræsenterer også TL, 
hvor det er relevant. 

TL er fremtidens fællesskab
Sloganet for TL’s 50. ordinære kongres er Fremti-
dens Fællesskab. For hvordan sikrer vi, at TL også 
er der for medlemmerne om 100 år? På denne 
kongres skal der træffes store beslutninger. Beslut-
ninger, der skal være med til at sikre, at TL også 
bliver fremtidens fællesskab for teknikere, designe-
re og konstruktører og nye uddannelser inden for 
området. 

Til sidst vil TL’s hovedbestyrelse gerne takke alle 
jer, der er med til at gøre en indsats for TL. Tak til 
tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, 
tillidsvalgte, lokale bestyrelser, vores repræsen-
tanter på uddannelsesinstitutionerne, aktive i de 
faglige netværk og alle medarbejdere i TL.  
I gør en forskel og yder en kæmpe stor indsats. 7
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Tabel 1: Det organisatoriske spor og den faktiske medlemsudvikling

2017 2018 2019 2020*

Mål i det 
organisatoriske spor

En stigning på
0,5% 

En stigning på 
0,75%

En stigning på
1,00%

En stigning på
1,25%

Faktisk  
medlemsudvikling -1,17% -1,3% -0,98% Det endelige tal 

kendes ikke endnu

TL’s hovedbestyrelse satte ambitiøse mål for 
medlemsudviklingen ved kongressen i 2016. Disse 
mål er ikke blevet realiseret i kongresperioden. Når 
vi ser på, hvem der melder sig ud af TL, er det især 
medlemmer på vej på pension. Samtidig udgør 

medlemmerne under 30 år lidt over en tredjedel af 
de udmeldte. TL står altså over for en udfordring 
med at fastholde yngre medlemmer, når en større, 
ældre generation forlader arbejdsmarkedet.

Medlemsudvikling

Det samlede medlemstal i TL og TAK er faldet med 
7,2 pct. fra 2016-2020. I gennemsnit svarer det til, 
at medlemstallet er faldet med 1,5 pct. om året. I 
sidste kongresperiode udgjorde ændringen i perio-
den -4,98 pct. Det betyder, at faldet i det samlede 

medlemstal er en større i denne kongresperiode 
end det var i sidste. Dette skal ses i forlængelse af, 
at overgangen til IT-systemet Føniks har medført 
en del oprydning i registreringer i IT-systemet.

Tabel 2: Samlet medlemstal i TL og TAK (bruttotal)

2016 2017 2018 2019 2020* Ændring i 
perioden

Årlig procentvis 
ændring

TL og 
TAK 31.183 30.560 30.174 29.518 28.933 -7,2** -1,9

Kilde: *Tallene er fra ultimo august
**Det store fald i procent skal ses i sammenhæng med, at der til overgangen til IT-systemet Føniks har været en del oprydning 
i systemet, som har fjernet medlemmer, der burde være fjernet for lang tid siden
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Tabel 3: Medlemstal mål og realiseret

2016 2017 2018 2019 2020* Ændring i 
perioden

TL medlemmer 25.771 25.329 25.063 24.394 24.191 -6,1

Studerende 4.227 4.106 3.966 3.561 3.712 -12,1

Studerende med  
gratis a-kasse 2.765 2.635 2.318 2.385 1.906 -31,1

Pensionister 1.944 2.009 2.119 2.130 2097 7,8

Frikontingent 889 739 721 625 1.141 28,3

TL betalende 18.711 18.475 18.257 18.078 17.806 -4,8

Kilde: *Tallene er fra ultimo august

Det samlede antal af betalende medlemmer i TL 
er faldet med 4,8 pct. i perioden. Det skal ses i 
sammenhæng med, at det samlede medlemstal i 
TL er faldende samtidig med, at antallet af pensi-
onister er stigende. Ydermere er antallet af stude-
rende faldet med 12,1 pct. Dette tal er meget højt 
og er blandt andet et resultat af, at der har været 
en del oprydning i de studerende ved overgangen 
til medlemssystemet Føniks. Som en af de eneste 
grupper af medlemmer er antallet af pensionister 
steget i kongresperioden. Det bekræfter, at TL står 

over for en demografisk udfordring, hvor en stor 
generation går på pension, og den nye generation 
er mindre. Derudover viser tal fra Danmarks Stati-
stik, at ikke-overenskomstbærende fagforeningers 
medlemstal er stigende, hvilket påvirker med-
lemstallet i TL og i andre overenskomstbærende 
fagforeninger. Sidst er antallet af frikontingenter 
steget en del. Det skyldes især, at medlemstalle-
ne fra 2020 er trukket i september, hvor der er en 
del dimittender, der overgår til velkomstrabat og 
dermed 3 måneders gratis kontingent.
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I november 2019 overgik TL til medlemssystemet 
Føniks. Det har betyder, at vi har fået mulighed 
for at inddrage nye data i vores datagrund-
lag. F.eks. har vi haft mulighed for at inddrage 

brancheoplysninger fra CVR-registreret, som kan 
være relevante til at sammenligne medlemmer-
nes brancheoplysninger med andre brancheop-
lysninger. 

Tabel 4: Samlet medlemstal i TAK

2016 2017 2018 2019 2020* Ændring i 
perioden

TAK-medlemmer 26.600 25.831 25.063 24.799 24.504 -7,9

Heraf TAK-alene 
medlemmer 5.412 5.231 5.111 5.124 5.178 -4,3

Heraf medlemmer 
af både TAK og TL 21.188 20.600 19.952 19.675 19.326 -8,8

Kilde: *Tallene er fra ultimo august

Det samlede medlemstal i TAK er faldet med 7,9 
pct. i kongresperioden. Antallet af TAK-alene med-
lemmer er faldet med 4,3 pct. i kongresperioden, 

hvor antallet af både TL og TAK-medlemmer er 
faldet med 8,8 pct. 
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TL lønstatistik
Hvert år i slutningen af september måned 
skriver Teknisk Landsforbund ud til alle forbun-
dets medlemmer, der er i arbejde, og beder dem 
indberette deres løn for september måned. På den 
måde indledes arbejdet med årets lønstatistik. 
Lønstatistikken er et vigtigt redskab for medlem-
mer, der skal til lønforhandling eller skifte job, 
men samtidig også for tillidsrepræsentanter der 
står over for lønforhandlinger på vegne af deres 
kollegaer. Samtidig kan vi bruge lønstatistikken til 
at understøtte politiske argumenter, når vi mødes 
med landets beslutningstagere. Det er altså alt i 
alt et vigtigt redskab – både for TL’s sekretariat og 
vores medlemmer.

En høj svarprocent er vigtig i en god 
statistik
Jo flere medlemmer der udfylder statistikken, jo 
bedre bliver den. Derfor er det vigtigt at sikre en 
høj svarprocent. I TL har vi mange forskellige ud-
dannelsesgrupper, så derfor er det ekstra vigtigt, 
at vi har en høj svarprocent, så vi kan sikre, at 
alle uddannelsesgrupper er repræsenteret godt i 
statistikken. Svarprocenten har ligget nogenlunde 
stabilt i fra 2017-2019. Lønstatistikken udsendes 

først på mail og efterfølgende ringer vi ud til med-
lemmerne for at få flere besvarelser ind. I løbet 
af denne kongresperiode, kan vi se at svarene fra 
opkald fylder mere end de før har gjort.

Tabel 1: Svarprocent i kongresperioden

2016 2017 2018 2019

53,1% 50% 49% 50%

Reallønsfremgang til alle
I denne kongresperiode har reallønsudviklingen 
været en smule højere end i sidste kongresperiode. 
Det skal ses i lyset af, at vi har oplevet en højere 
lønudvikling samtidig med at inflationen har været 
lav. Det har overordnet set betydet at reallønsud-
viklingen ser pænere ud i denne kongresperiode 
end i sidste. Vi kan altså nu for alvor se, at økono-
mien er kommet i gang efter finanskrisen. Dog må 
vi med stor sandsynlighed se frem mod beskedne 
lønstigninger i næste kongresperiode, da coro-
nakrisens indtog i foråret 2020 må forventes at 
have en effekt på lønniveauet.

Kilde: TL’s lønstatistik
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Tabel 2: Lønudvikling for privat ansatte

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Lønudvikling 2,0 2,5 2,4 2,3

Reallønsudvikling 2,0 0,9 1,8 1,9

Tabel 3: Lønudvikling for ansatte i kommuner og regioner

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Lønudvikling 1,4 2,1 1,9 2,1

Reallønsudvikling 1,4 0,5 1,3 1,7

 

Tabel 4: Lønudvikling for ansatte i staten

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Lønudvikling 1,1 2,2 2,4 2,0

Reallønsudvikling 1,1 0,6 1,8 1,6

 

Lønstatistikken forbedres løbende
Lønstatistikken gentænkes og forbedres hver 
år, så vi sikrer, at endnu flere medlemmer får 

glæde af den. Den statistiske model, der danner 
grundlag for TL’s lønberegner får tilføjer nye data, 
der gør, at modellen er så opdateret som muligt.

Kilde: TL’s lønstatistik

Kilde: TL’s lønstatistik

Kilde: TL’s lønstatistik
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Beskæftigelsespolitisk udvalg (BPU)
v/ formand Jannik Frank Petersen

Uddannelsespolitisk udvalg (UPU)
v/ formand Peter Thyregod

Fagpolitisk udvalg (FPU)
v/ formand Lene Ertner

Politiske
udvalg
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Fagpolitisk udvalg (FPU)
v/ formand Lene Ertner

FPU afholder 4 ordinære møder om året og blandt de 
temaer, FPU har sat fokus på, er de politiske målsæt-
ninger for kongresperioden samt uddannelse af vores 
tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljø (AMR-år 2019), 
Kompetence- og samarbejdsfonde, kompetenceaf-
klaring af TR samt mål og retning for overenskomst-
forhandlingerne. 

De 7 politiske målsætninger

Fagpolitisk udvalg har i perioden arbejdet med 
de 7 politiske målsætninger, som blev besluttet 
på kongressen i 2016 og har især haft fokus på 
tre områder:

•  Balance mellem arbejdsliv og familieliv. Der 
har været særligt fokus på ligestilling, barsel  
til fædre, samspilsproblemer på pensionsom-
rådet og løngab mellem mænd og kvinder. 

•  Bedre psykisk arbejdsmiljø. Der er arbejdet 
med at sikre et bedre arbejdsmiljø og aner-
kendelse af psykiske arbejdsskader. Psykisk 
arbejdsmiljø er derudover diskuteret på work-
shops på Repræsentantskabsmødet i 2018 og 
på Folkemødet i 2019.

•  Atypiske ansættelsesformer. Der arbejdes 
på at forbedre forholdene for atypisk beskæf-
tigede. Et område, hvor vi også deltager i 
udvalgsarbejde i FH-regi.

Overenskomster og kort om resultaterne
Fornyelse af overenskomsterne er en meget vigtig del 
af FPU’s arbejde. TL har i kongresperioden haft over-
enskomster til forhandling på det private område, det 
offentlige område, teaterområdet og i Grønland.

I hele perioden har karteludvalgene – Privatansat-
tes Udvalg og Offentligt Ansattes Udvalg – bistået 
FPU med konkret faglig viden, samt deltaget i 
overenskomstforhandlingerne for hver deres om-
råde enten konkret eller med relevant viden på de 
enkelte områder.

Efter kongressen lykkedes det at få etableret et 
Arbejdsmiljøudvalg, som efterfølgende har bistået 
med input til OK20 og input til at udvikle arbejds-
miljøarbejdet i TL.

Det private område
På det private område er der forhandlet overenskom-
ster i 2017 og 2020. Af gennemførte TL-krav i 2017 
skal nævnes 2% mere i fritvalg, seniorordning op til 
32 dage pr. år, forsøg med aftalt uddannelse, fuld 
løn under forældreorlov, ret til 2 børneomsorgsdage, 
pension til elever over 20 år samt pension efter 67 år. 

I 2017 var det også et TL-krav at få øget forældre-
orlov, især til faderen. 

Det blev opfyldt i 2020, hvor den anden forældre fik 3 
ugers ekstra forældreorlov. Derudover steg fritvalg med 
3% til i alt 7% i slutningen af overenskomstperioden, 
der kom ret til frihed på barns 2. sygedag, op til 5 ugers 
uddannelse ved afskedigelse, permanentgørelse af 
aftalt uddannelse samt bedre uddannelsesrettigheder 
til arbejdsmiljørepræsentanter.
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Ved de to overenskomstfornyelser er fleksibiliteten 
for den enkelte og bedre balance mellem arbejdsliv, 
familie- og fritidsliv styrket væsentligt. 

Det offentlige område
På det offentlige område blev der forhandlet i 2018. 
Det vil være en overenskomstfornyelse, som vi vil huske 
i mange år. Det var et usædvanligt langstrakt forløb, 
som først endte i slutningen af april efter næsten 2 
måneders forhandlinger i Forligsinstitutionen. Forløbet 
viste også et usædvanligt sammenhold blandt alle 
offentligt ansatte – uanset hvilket forhandlingsområde 
eller hvilken organisation, man kom fra. 

Dette sammenhold kan vi forhåbentlig alle bygge 
videre på ved kommende forhandlinger.

Det lykkedes at komme igennem med de hoved-
krav, som organisationerne havde, blandt andet at 
sikre en lønudvikling, der følger den private overens-
komst og som sikrer en reallønsforbedring, fjernelse af 
privatlønsværnet og sikring af den betalte spisepause.
På teaterområdet har vi nu fået samme modpart – 
Dansk Teater.

I juni 2018 besluttede de to branche- og ar-
bejdsgiverorganisationer TIO og DTF at lægge sig 
sammen.

Dansk Teater tæller 83 medlemsteatre.
Overenskomstmæssigt forhandles de to områders 

overenskomster dog stadig hver for sig.
Et af hovedkravene for begge områder ved over-

enskomstfornyelserne i henholdsvis 2017 og 2018 var 
arbejdstid. På begge områder er der indgået aftaler 
om længere arbejdstidsnorm.

TV-uddannelse
Det er meget vigtigt for TL, at der er dygtige og en-
gagerede tillidsvalgte, og det er FPU’s ansvar at sik-
re, at uddannelsen er tidssvarende og kan matche 
de behov og udfordringer, de tillidsvalgte oplever. 
Grunduddannelsen revideres og evalueres derfor 
løbende, og mange af vores tillidsvalgte deltager på 
tværfaglige kurser med tillidsvalgte fra andre orga-
nisationer og får derved både styrket deres viden og 
deres netværk.

I kongresperioden har der igen været flere TR’ere 
fra TL, som har deltaget i den 3-årige akademiud-
dannelse i ledelse, hvilket giver både den enkelte TR 
men også TL en god styrke.

Vi er også fortsat med til at kompetenceafkla-
re vores TR’ere, så vi kan give tilbud om målrettet 
uddannelse til den enkelte.

Også arbejdsmiljørepræsentanterne har fået de-
res egen uddannelse. TL har stort fokus på arbejds-
miljø og trivsel på den enkelte arbejdsplads, og 
AMR’erne er en vigtig ressource i TL. Der udsendes 
nu også nyhedsbreve målrettet AMR.

Samarbejde med andre organisationer
TL har et tæt samarbejde med andre organisatio-
ner i flere forskellige sammenhænge. I CO-Industri 
forhandler TL sammen med de andre medlemsorga-
nisationer.

Vi har i flere tilfælde samarbejdet med HK om 
arbejdsforholdene især i forhold til de store virksom-
heder. Et arbejde, der bygger oven på et godt og vær-
difuldt samarbejde mellem tillidsrepræsentanterne.
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Uddannelsespolitisk udvalg
v/ formand Peter Thyregod

Arbejdet med de politiske målsætninger, som blev 
vedtaget på kongressen i 2016, har i høj grad været 
definerende for UPU’s arbejde i kongresperioden. 
UPU har således haft fokus på følgende temaer:

•  Livslang læring, herunder fokus på, at skabe 
mulighed og rammer for, at TL’s medlemmer 
skal kunne uddanne sig livet igennem. Vi kender 
ikke fremtidens kompetencebehov, men det, 
at uddanne sig igennem hele arbejdslivet, er 
vigtigt for at kunne klare sig på et omskifteligt 
arbejdsmarked.

•  TL og erhvervsakademierne, herunder TL’s 
tilstedeværelse og synlighed i forhold til temaer 
af betydning for akademier og studerende. 

•  Flere elever på erhvervsuddannelsen, herun-
der arbejdet for at tiltrække flere studenter til 
erhvervsuddannelserne.

Efter- og videreuddannelse
På de fleste private overenskomster blev der i 2017 
indført ”Aftalt uddannelse” som supplement til 
”Selvvalgt uddannelse”. Aftalt uddannelse giver 
særligt gunstige betingelser for at gennemføre 
uddannelsesløft, når medarbejder og arbejdsgiver 
indgår en aftale om et fuldt forløb. 

I efteråret 2017 indgik regeringen og arbejds-
markedets parter en trepartsaftale, som blandt 
andet indebar en ”Omstillingsfond”. Den betød, at 
alle faglærte og ufaglærte fik adgang til akade-

TL har også samarbejde med andre organisa-
tioner via medlemskab af BAT-kartellet (bygge – 
anlæg – træ). På det offentlige område er sam-
arbejdet opbygget omkring Offentligt Ansattes 
Organisationer (OAO) og Forhandlingsfælles-
skabet (FF).

I kongresperioden har en ”ny” hovedorganisati-
on set dagens lys. LO og FTF besluttede at lægge 
sig sammen, og 1. januar 2019 var Fagbevægel-
sens Hovedorganisation, FH en realitet.

FH repræsenterer pt. godt 1,3 millioner lønmod-
tagere fra 66 forskellige organisationer. 

Afslutning

FPU har med sine undersøgelser, analyser og 
holdningsnotater bidraget til debat og resulta-
ter. Ikke blot i TL’s hovedbestyrelse, men også 
bredere, herunder i forbindelse med overens-
komstforhandlinger og ved at påvirke lovgiv-
ningsarbejde og politiske beslutnings tagere. 
Arbejdet fortsætter i næste kongres periode 
sammen med de indsatsområder, som beslut-
tes for den kommende kongresperiode.
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mi- og diplommoduler på op til 10.000 kr. årligt. 
Ordningen løber til og med 2021. UPU arbejder for, 
at vi igennem FH får banet vejen for at forlænge 
ordningen, og at efter- og videreuddannelsesom-
rådet i det hele taget prioriteres politisk og økono-
misk. 

I hele kongresperioden har TL været en del af 
”Byg oven på” initiativet, forankret i uddannelses-
ministeriet. Her har TL , sammen med andre orga-
nisationer, arbejdet for at etablere og synliggøre 
akademiuddannelser på det tekniske og byggefag-
lige område. Disse aktiviteter har bl.a. indebåret 
besøg på virksomheder landet over, deltagelse i 
klubarrangementer m.v. 

Akademiuddannelse i Kvalitets- og 
måleteknologi
I kongresperioden lykkedes det omsider at få 
godkendt og udbudt den nye akademiuddannel-
se i Kvalitets- og måleteknologi. TL har sammen 
med Dansk Industri taget initiativ til uddannelsen, 
som ikke har været udbudt i godt tyve år. Flere har 
efterlyst denne profil, som er meget efterspurgt 
af såvel produktionsvirksomheder som medicinal-
industrien. I første omgang udbydes uddannelsen 
alene som akademiuddannelse, altså en modulop-
delt deltidsuddannelse. Den udbydes af Erhvervs-
akademi Aarhus, men udbydes udover Aarhus også 
i et åbent forløb hos Novo Nordisk i Hillerød. 

På sigt arbejder UPU fortsat på, at uddannelsen 
også skal udbydes som ordinær erhvervsakademi-
uddannelse på fuld tid. 

Praktikum - værkstedsundervisning for studenter
På en del tekniske erhvervsakademiuddannelser er 
der udfordringer forbundet med de studerendes 
meget forskellige indgangsforudsætninger. Oprin-
deligt er uddannelserne tænkt som videreuddan-
nelsesforløb for faglærte, men i takt med at flere 
og flere unge vælger gymnasievejen, er en stor del 
af de studerende på de tekniske erhvervsakade-
miuddannelser i dag optaget på baggrund af en 
studentereksamen i stedet for et svendebrev. 

Denne gruppe studerende har påviseligt højere 
frafald end de studerende, der er optaget pga. en 
erhvervsuddannelse, samtidig er dimittendledighe-
den blandt de studerende med studenterbaggrund 
højere end blandt dimittender med EUD-baggrund. 
Derfor har UPU arbejdet for at styrke de studerendes 
praksisfaglighed ved at indføre værkstedsundervis-
ning for studenterne. Daværende uddannelsesmi-
nister Tommy Ahlers (venstre) besluttede i efteråret 
2018 at igangsætte en forsøgsordning med et 
såkaldt Praktikum, der første gang kørte i sommeren 
2019. Her kan studerende med studenterbaggrund 
gennemføre et fire ugers værkstedsforløb i sommer-
ferien inden studiestart. Forsøgsordningen gælder for 
energiteknolog-, automationsteknolog- og drifts-
teknologuddannelserne. UPU arbejder på at udvide 
ordningen til flere uddannelser og forlænge perioden 
til et helt semester.

Styrkelse af erhvervsuddannelsesområdet
TL har i kongresperioden fortsat arbejdet med 
styrke erhvervsuddannelsernes synlighed og kva-
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litet. Igennem projektet ”Hands on” arbejder TL 
sammen med bl.a. HK, 3F og Dansk Industri for at 
tiltrække flere faglærte til industrivirksomheder. 

TL har desuden arbejdet for, at også det store 
antal studenter skal få øje på erhvervsuddannel-
serne som en attraktiv uddannelse og en særdeles 
attraktiv karrierevej med mange muligheder for at 
videreuddanne sig på fuld- eller deltid. Efter mas-
sivt politisk pres fra TL og andre organisationer 
skal Studievalg Danmark, som vejleder gymnasie-
elever om videregående uddannelser, fra 1. januar 
2021 også vejlede om erhvervsuddannelserne. 

Audiologiassistenternes efter- og 
videreuddannelsesmuligheder
Det er TL’s erklærede mål, at alle medlemsgrupper 
skal have mulighed for relevant efter- og videreud-
dannelse, og at alle uddannelser er fremtidssikrede. 
UPU har på forskellig vis arbejdet på, at gruppen 
af audiologiassistenter skal have relevant efter- og 
videreuddannelse herunder have mulighed for et 
decideret uddannelsesløft. Der har været kontakt til 
flere uddannelsesinstitutioner, og vi er endnu ikke i 
mål, men UPU vil fortsætte arbejdet for at etablere 
konkrete relevante efter- og videreuddannelsestilbud 
til gruppen af audiologiassistenter. 

Lokale uddannelsesrepræsentanter
TL’s repræsentanter i de lokale uddannelsesudvalg, 
faglige udvalg og bestyrelser på uddannelsesinsti-
tutioner spiller en helt afgørende rolle i forhold til 
at udmønte TL’s uddannelsespolitik.

I efteråret 2019 blev der afholdt en fælles 
uddannelsesdag for de lokale TL-repræsentanter 
i lokale uddannelsesudvalg på erhvervsuddannel-
ser, erhvervsakademier og professionshøjskoler. 
Temaet for mødet var TL’s uddannelsespolitiske 
målsætninger, samt udfordringer og muligheder i 
det lokale arbejde for at styrke og synliggøre TL’s 
uddannelser. 

Særligt netværksforløb for designere
UPU har i kongresperioden ønsket at fokusere sær-
ligt på kompetenceudvikling for de medlemmer, 
der er dårligt stillet i forbindelse med finansiering 
af kompetenceudvikling.

Gruppen af designere er, i forhold til andre med-
lemsgrupper, netop kendetegnet ved, at de ofte 
ikke er ansat på en overenskomst og derved ikke 
har adgang til en kompetencefond. Derudover har 
flere af gruppens medlemmer en videregående 
uddannelse, hvilket afskærer dem fra at benytte 
uddannelsesministeriets Omstillingsfond. 

På den baggrund besluttede UPU at anvende 
en særbevilling til en række netværksarrangemen-
ter for gruppen af designere. I første kvartal 2019 
blev der afholdt i alt ni netværksarrangementer 
i København for designere. UPU fik meget fine 
tilbagemeldinger på forløbet, som havde fokus 
på temaer, som er væsentlige for netop denne 
gruppe. Der er efterfølgende afholdt tre arrange-
menter i TL Østjylland i Aarhus, ligeledes med fine 
tilbagemeldinger.
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Beskæftigelsespolitisk udvalg (BPU)
v/ formand Jannik Frank Petersen

Formålet for Beskæftigelsespolitisk Udvalg er 
blandt andet at udvikle strategiske politiske forslag 
inden for arbejdsmarkeds-, erhvervs-, vækst – og 
uddannelsespolitik. Udvalget er ansvarligt for at 
følge, drøfte og stille forslag, når der sker ændrin-
ger på udvalgets politikområder, så TL’s indflydelse 
bliver styrket.

Samtidig skal udvalget koordinere og skabe 
sammenhængskraft mellem TL’s beskæftigelses-, 
erhvervs-, vækst- og uddannelsespolitik, og styrke 
TL’s mulighed for at søge indflydelse på udvalgets 
politikområder og sikre en fælles prioritering og ko-
ordinering af de arbejdsmarkeds– og beskæftigelses-
politiske ressourcer i hele organisationen. Udvalget 
kan på eget initiativ beslutte at iværksætte særlige 
temadrøftelser, få udarbejdet analyser og tage initi-
ativ til projekter. Udvalget har hentet inspiration fra 
fagpersoner udefra, for at kvalificere arbejdet.

BPU’s arbejde i kongresperioden
Udvalget har holdt 4 møder om året samt fæl-
lesmøder med de andre politiske udvalg. Der har 
ofte været gæster til at kvalificere og uddybe 
emner. Verner Sand Kirk fra Danske A-kasser, 
gav et inspirations- og diskussionsoplæg om den 
danske model. Jan Hendeliowitz, Formand for 
Beskæftigelse og EU i Region Sjælland, gav et blik 
på arbejdsmarkedet og beskæftigelsesindsatsen 
i et EU-perspektiv. Ole Wehlast, forbundsformand 
NNF, holdt et inspirationsoplæg om seniorpolitisk 

arbejde. Professor Henning Jørgensen fra CARMA 
på Aalborg Universitet gav udvalget en historisk 
gennemgang af udviklingen i arbejdsmarkedspo-
litikken i Danmark frem til i dag, hvor den klassiske 
arbejdsmarkedspolitik, nu kaldes beskæftigelses-
politik og er en blanding af socialpolitik og ar-
bejdsmarkedspolitik.

Der har i perioden været mange interessante 
dagsordner, som udvalget har skulle forholde sig 
til: Brexit, Forenklingsreformen med A-kassefor-
søgsordning og Tilbagetrækningsreformen for at 
nævne nogen af emnerne. Udover det har drøftel-
ser om ledighedsstatistik, lønforsikringer, flaske-
halsproblemer samt problemstillingen omkring 
udfaldne medlemmer været på dagsorden. 

Forenklingsreformen - aftale om en 
forenklet beskæftigelsesindsats 
Forenklingsreformen trådte i kraft januar 2020, og 
betyder i den positive retorik, at jobcentrene får 
færre proceskrav og friere rammer til at tilrette-
lægge samtaler og aktiveringstilbud i stedet for at 
skulle overholde aktiveringsfrister m.m. således, at 
der er bedre mulighed for at fokusere på jobformid-
ling. Fordelene for ledige er, at de ikke skal bekræfte 
ledighed hver 7. dag og ikke sendes i tilbud, hvis de 
har fået job eller skal på barsel. Det er en god og 
fornuftig forbedring, for det gav ikke mening, at 
ledige, som havde fået job, skulle søge jobs andre 
steder, indtil de startede i det nye job.



21

T
e

k
n

isk
  L

a
n

d
sfo

rb
u

n
d

  / 50. O
R

D
IN

Æ
R

E
 K

O
N

G
R

E
S

 2
0

2
0

Ved en kritisk tilgang til reformen kan vi frygte 
en større vilkårlighed og forskelligheder på tværs 
af jobcentre i landet. Forsikrede ledige (a-kas-
se-medlemmer) og jobparate kontanthjælps-
modtagere ses med reformen som én samlet 
gruppe. Vi kan derfor frygte at indsats og tilbud 
for vores medlemmer forringes i forhold til tidli-
gere. Reformen betød også, at udvalgte A-kasser 
kunne søge om at varetage kontaktforløbet for 
forsikrede ledige i de første 3 måneder af deres 
ledighed. I første omgang i en prøveperiode på 
4 år.

Hovedbestyrelsen besluttede at bruge energi 
på at kortlægge den nuværende indsats i TL og 
TAK og udvikle A-kassen parallelt med erfarin-
gerne fra A-kasseforsøget. BPU havde derfor i 
december 2019 besøg af Mads Engelbrecht fra 
Dansk Metal, samt Keld Flintø fra Ankiro (ud-
vikler af Fagjob) for at høre om Dansk Metals 
foreløbige erfaringer og forberedelser til A-kasse 
forsøget og konkret om anvendelse af Fagjob 
som platform og værktøj. 

Tilbagetrækningsreformen
Tilbagetrækningsreformen fra 2006, hvor Folke-
tinget vedtog at hæve pensionsalderen gradvist 
med effekt fra 2019, betyder således, at pensi-
onsalderen i 2023 er 67 år og i 2030 er 68 år. TL 
har analyseret de udfordringer, der er forbundet 
med en senere tilbagetrækning for TL’s med-
lemmer, hvoraf følgende fire forhold særligt bør 
nævnes:

•  Der er en del brancher, hvor nedslidning og 
manglende kompetenceudvikling udgør en  
barriere for erhvervsdeltagelse i de ældre år. 

•  Der er tiltagende problemer i forhold til det  
psykiske arbejdsmiljø på arbejdsmarkedet.

•  Der er mangel på jobåbninger for de ældre, 
som bliver ramt af ledighed. 

•  Virksomhederne har ikke i tilstrækkelig grad 
taget hånd om deres ældre medarbejdere.

Grundet disse udfordringer vil det ramme med-
lemmerne i TL’s faggrupper hårdt, hvis rege-
ringen får flertal til at forhøje pensionsalderen 
igen.

Erhvervspolitik / Væksthuse
De nye Erhvervshuse er en central del af det 
erhvervsfremmesystem, der trådte i kraft 1. 
januar 2019. Erhvervshusene skal gennem spe-
cialiseret vejledning af virksomheder bidrage til 
at øge vækst, produktivitet og konkurrenceevne 
i erhvervslivet i Danmark.Som en særlig indsats 
skal erhvervshusene desuden anspore og vejlede 
virksomhederne til digital omstilling og vejlede 
virksomhederne i at udnytte ny teknologi og nye 
forretningsmodeller.

Erhvervshusenes målgruppe er blandt andet 
SMV’erme. Og netop i SMV’erne er rigtig mange 
af TL’s medlemmer ansat. Teknisk Landsfor-
bunds medlemmer arbejder inden for teknik, 
byggeri og design. De arbejder på frontlinjen af 
den digitale omstilling, hvor de som f.eks. tekni-
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kere koordinerer, skaber og anvender nye digitale 
teknologier til at udvikle produktionsprocesser og 
produkter. De oplever, at omstillingen har afgø-
rende betydning for deres måde at arbejde på, og 
at den stiller nye krav til deres kompetencer. Det 
er afgørende vigtigt, at TL fortsat har fokus på 
lokal Erhvervs- og vækstpolitik, og især påvirker 
politikerne, så indsatser overfor virksomheder-
ne bliver rettet mod en grøn omstilling og FN’s 
Verdensmål.

I TL’s visionsudspil, som blev lancere i okto-
ber 2018, forslår vi netop, at SMV’erne (små og 
mellemstore virksomheder <200 ansatte) får 
bedre mulighed for at investere i ny teknologi og 
i efteruddannelse af deres medarbejdere samt 
at jobrotationsordningen skal målrettes SMV’er-
ne, da de udgør langt størstedelen af de danske 
virksomheder, og deres størrelse gør, at det kan 
være svært at undvære de medarbejdere, som 
skal efteruddannes.

De regionale arbejdsmarkedsråd (RAR)
TL har rådsmedlemmer eller suppleantposter i fle-
re af de 8 regionale arbejdsmarkedsråd. Udvalget 
har fulgt arbejdet i de regionale arbejdsmarkeds-
råd, hvor især det tværfaglige arbejde er i fokus. 
Det er blandt andet gennem RAR’erne, at TL 
arbejder for, at TL’s medlemmer kan få de rigtige 
kurser gennem jobcentrene, når de er ledige, og 
samtidig er det i rådene at koblingen til Erhvervs-
husene skabes, således at TL kan sørge for, at 
indsatser målrettes TL’smedlemmer

Den Danske Model 
Dagpengesystemet er sammen med den aktive 
arbejdsmarkedspolitik to af grundelementerne i 
den danske model. Begge dele er de senere år ble-
vet svækket. Dagpengeperioden er forkortet, og 
dagpengeniveauet følger ikke med lønudviklingen. 
Det betyder, at når en lønmodtager i dag kommer 
på dagpenge, kompenserer dagpenge kun for 
ca. 48 pct. af den lønindkomst, den arbejdsløse 
ellers vil have modtaget. I 90’erne var kompensa-
tionsgraden på 57 pct. af lønnen, og dermed er 
kompensationsgraden faldet markant. Dermed 
er det mere utrygt at være på dagpenge i dag, da 
det er sværere at dække de faste udgifter. Derfor 
arbejder TL for at sikre, at kompensationsgraden 
bliver højere. Der er dog også sket forbedringer af 
systemet i forbindelse med Forenklingsreformen, 
nemlig mulighed for forlængelse af dagpengepe-
rioden ved løntimer, samt en forbedret dagpen-
geret for selvstændige og freelancere, der gør det 
nemmere for dem at benytte dagpengesystemet. 
Denne forbedring har været en mærkesag for TL, 
som vi er glade for, at vi fik løftet politisk. 

Langtidsledighed
Langtidsledigheden i Teknikernes A-kasse er højere 
end andre a-kasser, men er ikke den højeste. Lang-
tidsledigheden er desværre ikke faldet betydeligt i 
kongresperioden, men ligger omkring 0,8% af A-kas-
sens medlemmer. I forhold til antal langtidsledige 
blandt aktuelt ledige medlemmer er ca 33% af de 
ledige medlemmer kategoriseret som langtidsledige.
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Mandag Morgen
BPU har i 2019/2020 deltaget i udviklingsarbejdet 
af en publikation af Mediehuset Mandag Morgen. 
Publikationen vil give et kvalificeret bud på de 
aktuelle problemstillinger i beskæftigelsesindsat-
sen på tværs af aktører, samt komme med bud på 
hvilke elementer der bør indgå i en ny og moderne 
beskæftigelsesindsats. Trænger flexicuritymodel-
len til at blive opgraderet til 2.0? Det vil være en 
tematiseret publikation omhandlende kompeten-
cevedligeholdelse i arbejdslivet, nye ansættelses-
former, samt et tema omkring borgere på kantens 
vej fra udsat til ansat.

Uddannelse for ledige
Coronakrisen har her senest betydet en lang række 
ændringer i beskæftigelsesindsatsen. Når en hel 
nation og en hel verden disruptes fra den ene dag 
til den anden, så kalder det på refleksion om, hvor-
vidt vores system er indrettet korrekt. Det er nød-
vendigt at beskæftige sig med lediges rettigheder 
i beskæftigelsessystemet. Der er brug for nye veje 
til omskoling af forsikrede ledige, hvis brancher ikke 
genopstår på samme niveau efter coronakrisen. 
En ret til mere reel uddannelse end korte kurser så 
medlemmerne reelt kan skabe sig en ny karrierevej.

Coronakrisen har ligeledes aktualiseret et lang-
varigt ønske fra TL, nemlig at flere af vores med-
lemmer med KVU og MVU uddannelser skal have 
ret til 6-ugers jobrettet uddannelse i forbindelse 
med ledighed Det er ikke rimeligt at basere retten 
til 6-ugers jobrettet uddannelse på, om man har 

en EUD baggrund eller en gymnasiel baggrund. 
Det nytter ikke at spænde ben for ledige på den 
måde.

Tværtimod bør der gælde lige muligheder for 
seks ugers jobrettet uddannelse for alle med en 
kort eller mellemlang videregående uddannelse.

I den kommende kongresperiode vil vi 
arbejde for at

•  Beskæftigelsesindsatsen- og politikken ikke 
bliver individualiseret og at ledighed bliver 
italesat som den enkeltes problem, hvor det 
tidligere var et samfundsansvar. 

•  Solidariteten kommer tilbage på arbejds-
pladserne. 

•  Stigmatisering af TL’s ledige medlemmer ikke 
tager over. 

•  Arbejdsmarkedspolitik og socialpolitik ikke 
bliver sammenkoblet i én beskæftigelses-
politik

• Virksomhedspraktik bliver kvalificeret. 

•  Flere af TL’s medlemmer får ret til 6-ugers 
jobrettet uddannelse.
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TL som 
organisation 
og 
arbejdsplads
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I hele kongresperioden har der været arbejdet 
med at udvikle organisationen, medarbejdere og 
ledere. Udviklingen har haft fokus på at sikre, at 
vi hele tiden er rustet til at møde medlemmernes 
behov, varetage deres interesser og tilbyde ydelser 
af høj kvalitet. 

Der har i den seneste årrække været stor fokus 
på social kapital, som blev introduceret i TL i 
2014. Social kapital tankegangen blev omdrej-
ningspunktet for en ny måde at gennemføre APV 
(arbejdspladsvurdering) på i TL.

I 2018 afholdt vi for første gang dialogisk APV. 
Vi havde et ønske om at gå fra den klassiske APV 
spørgeskemaundersøgelse til at benytte et dialog-
værktøj, hvor arbejdspladsvurderingen blev belyst 
ved at hver enkelt afdeling afholdt gruppedialo-
ger omkring de 3 diamanter i social kapital: Tillid, 
samarbejde og retfærdighed. Forud for afholdel-
sen af dialogisk APV udarbejdede ledergruppen en 
beskrivelse af TL’s kerneopgave. 

Vi fik i første omgang hjælp fra en ekstern auto-
riseret arbejdsmiljørådgiver, og udover de lokale 
APV handleplaner blev der udarbejdet en organi-
satorisk handleplan med 8 punkter. Lederudvik-

Vi tager vare på 
medlemmernes arbejdsliv 
lokalt og globalt, 
understøtter deres 
uddannelse, formidler viden 
og bidrager til udvikling. 
Det gør vi i fællesskab i 
hele TL, i dialog med vores 
medlemmer og i samarbejde 
med beslutningstagere.

“

ling, mødestruktur/kultur, formaliseret vidensde-
ling, professionel kommunikation, on-boarding, et 
stærkere TL, håndtering af sygefravær, håndtering 
af nakke/skulderbesvær. 

Afledt af den organisatoriske handleplan blev 

TL’s kerneopgave er defineret som: 
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der igangsat et lederudviklingsforløb, som løb 
henover 2019 og 2020. 

I 2019 gennemførte alle afdelinger i TL en mini 
APV, som blev afholdt i egne afdelinger af AML 
og AMR, hvor der blev gjort status på nuværende 
lokale handleplanspunkter, og nye blev tilføjet og 
prioriteret.

På det seneste AMO årsmøde har der været 
særligt fokus på sygefraværet, da sygefraværet 
over de seneste år er steget. ASU fik stillet til op-
gave at udarbejde en fraværspolitik og fraværs-
retningslinjer, så TL kan arbejde mere systematisk 
med fravær generelt og med særligt fokus på 
sygefravær. Et område der har været stigende 
ift. sygefravær, er stressrelateret sygefravær, som 
bl.a. er afledt af Føniksimplementeringen. I for-
bindelse med uanmeldt besøg fra Arbejdstilsynet 
på Forbundskontoret, blev stressrelateret fravær 
belyst, og resulterede i en grøn smiley, men med 

en anvisning om forsat bevågenhed på arbejds-
pres.

Der er i øvrigt igangsat initiativ til flere samtaler 
mellem leder og medarbejder og mere syste-
matik i samtalerne ved, at der er blevet indført 
kvartalsvise trivselssamtaler i stedet for en årlig 
MUS samtale. Formålet med oftere kontakt og 
opfølgning er bl.a. også at afdække og håndtere 
sygefraværsproblematikken.

Der er blevet forhandlet overenskomster mellem 
Forbundet og de to personaleklubber to gange i 
perioden. Begge gange har der været fokus på at 
sikre en lønudvikling på linje med den udvikling 
som TL’s medlemmer har. Ved de seneste forhand-
linger var der fokus på at ændre i medarbejdernes 
betalte frihed, idet der er stort behov for medar-
bejdertilstedeværelse, og klubberne havde stor 
fokus på mere gennemsigtighed i lønpakker og 
lønstigninger.

Oprustning på digitalisering
I HR har der yderligere været fokus på digitalise-
ring, og medarbejderne kan i 2021 forvente en ny 
digital HR platform, som er en alt-i-en løsning. 
Udover lagring af HR stamdata, der er tilgængeli-
ge for medarbejderne, benyttes platformen også 
til rekruttering, kursusansøgninger, overførsel af 

løndata til økonomisystem, trivselssamtaler, diver-
se rapporter og on- og offboarding. Det vil sige,  
at vi går fra manuelle arbejdsgange til digitale 
arbejdsgange, hvilket er til gavn for både ledere og 
medarbejdere, og samtidig lever op til GDPR krav, 
som trådte i kraft 25. maj 2018).
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Organisationsændringer på 
forbundskontoret
Der blev 1. januar 2020 oprettet en ny afdeling 
for Politik, Uddannelse og Kommunikation, PUK. 
Afdelingen er en fusion af den tidligere Ledelse & 
Kommunikation og dele af Uddannelse & Kompe-
tence. Afdelingen er en stabsfunktion med direkte 
reference til forbundsformanden. Tanken bag 
ændringen var at styrke arbejdet med synlighed, 
interessevaretagelse og politikudvikling. Organisa-
tionsændringen havde også til formål at adskille 
politik og administration og styrke sekretariats-

chefens arbejde med det strategiske administra-
tive og organisatoriske arbejde. 

I forbindelse med organisationsændringen 
flyttede ansvaret for de faglige netværk og den 
strategiske udvikling af skolearbejdet til Faglig af-
deling på forbundskontoret. Personaleledelsen af 
skolekonsulenterne flyttede ud i lokalafdelingerne. 

I dag består forbundskontoret af 6 afdelinger 
med hver en leder og derudover af en sekretariats-
chef.

Personalekonferencer
Der har i kongresperioden været afholdt 2 perso-
nalekonferencer. På personalekonferencen i okto-
ber 2017 i Svendborg var der fokus på at få udviklet 
et teammanifest og se på, hvordan vi kunne styrke 
samarbejdet i TL.
På personalekonferencen i marts 2019 blev der 
arbejdet med 4 af de 8 handleplanspunkter: 

•  Et stærkere TL
•  Professionel kommunikation
•  Mødestruktur og kultur
•  On boarding

Det var også her, at alle medarbejdere fejrede TL’s 
100 års fødselsdag. Begge personalekonferencer 
var båret af entusiasme, forandringsparathed og 
et fælles mål for at udvikle og styrke samarbejdet i 
TL og dermed TL.
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Afdelingen for 
POLITIK,
UDDANNEL SE O G
KOMMUNIK ATION
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Politik
Politisk interessevaretagelse og presse 
Siden kongressen i 2016 har TL styrket den politiske 
interessevaretagelse og synlighed i pressen. Målet 
har været at knytte tættere bånd til politikere og 
interessenter og derigennem øge opmærksomhe-
den om TL’s medlemmer og politiske mærkesager. 
Interessevaretagelsen er sket både fra centralt 
hold i TL og via det lokale arbejde i afdelingerne, 
og den er blevet udviklet og professionaliseret i 
samarbejde med public affairs-bureauet Rud Pe-
dersen, der også har bistået med hjælp ved større 
begivenheder som repræsentantskabsmødet i 
2018 og præsentationen af TL’s vækstudspil på 
Christiansborg.

Mødes med politikere
TL mødes nu jævnligt med relevante politikere 
og ministre om sager, der har stor betydning for 
TL’s medlemmer og flere folketingspolitikere har 
deltaget i bl.a virksomhedsbesøg, ved debatter til 
Folkemødet og på TL’s kongresser og repræsen-
tantskabsmøder.

En tæt dialog sikrer opmærksomhed om TL’s 
synspunkter og gør, at vi kommer tæt på den 
politiske proces.

Folkemødet på Bornholm
De seneste fire år har TL’s politikere og udvalgte 
medarbejdere deltaget på det årlige Folkemøde på 
Bornholm i juni. Det har de gjort, fordi Folkemødet 
danner ramme for mange formelle og uformelle 
møder med politikere og en lang række af TL’s 

samarbejdspartnere. TL har i flere år arrangeret 
en aktuel debat i PFA’s telt ligesom TL’s politikere 
og ansatte har deltaget i relevante debatter med 
udgangspunkt i TL’s politiske mærkesager.

FH og TL
Den 1. januar 2019 så Fagbevægelsens Hovedorga-
nisation dagens lys. Sammenlægningen af LO og 
FTF betød en ny hovedorganisation, der repræsen-
terer 79 forbund med i alt 1,4 mio. medlemmer. TL 
er fortsat blandt de største forbund med en plads i 
forretningsudvalget. Medlemskabet af FH betyder, 
at fælles politiske dagsordener kan rejses med 
størst mulig gennemslagskraft til gavn for TL’s 
medlemmer. 

Industri 4.0 og Vækst gennem viden
I løbet af kongresperioden har TL taget flere større 
initiativer for at skabe interesse for TL’s holdninger 
og mærkesager. I 2018 lavede TL debatoplægget 
”Industri 4.0 i praksis – hvordan griber vi mulighe-
derne?” i samarbejde med tænketanken Mandag 
Morgen. Med oplægget satte TL fokus på, hvordan 
vi imødekommer de mange krav til virksomhe-
der og medarbejdere i et globalt og foranderligt 
arbejdsmarked. 

Året efter præsenterede TL vækstudspillet 
”Vækst gennem viden” på en konference på 
Christiansborg, hvor flere ministre, politikere og 
samarbejdspartnere deltog. Udspillet indeholdt en 
række konkrete forslag til, hvordan fortsat vækst 
kombineres med et godt arbejdsliv for alle.
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Folkemødet på Bornholm.
TL med fokus på fremtidens kompetencer.
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Værdiundersøgelsen 2018
I TL arbejder vi for medlemmerne, og derfor 
undersøger vi, hvad medlemmerne synes er 
vigtigt.  I 2018 lavede vi en værdiundersøgelse, 
hvor vi undersøgte medlemmernes holdning 
til deres fagforeningsmedlemskab, ny tek-
nologi, globalisering og forandring. På den 
måde fik vi kortlagt medlemmernes holdning 
til de emner, der påvirker deres rammevil-
kår på arbejdsmarkedet. Undersøgelsen var 
omdrejningspunktet for Repræsentantskabs-
mødet, hvor der var workshops som satte 
fokus på kompetenceudvikling, fremtidens 
fagforening, psykisk arbejdsmiljø og politisk 
interessevaretagelse, fordi det var de emner, 
medlemmerne prioriterede højest i værdiun-
dersøgelsen.

Fælles debatindlæg i aviserne
Siden kongressen i 2016 er den politiske 
interessevaretagelse blevet koblet tæt til TL’s 
pressearbejde og kommunikation, så de poli-
tiske mærkesager i endnu højere grad end før 
når både medlemmer og medier. Det tættere 
samarbejde med politikere og samarbejds-
partnere har bl.a. resulteret i en række fælles 
debatindlæg i regionale og landsdækkende 
medier. Emnerne har bl.a. været psykisk 
arbejdsmiljø, industri 4.0, ligeløn, efteruddan-
nelse, praktikum og praktikpladser. Debat-
indlæggene giver både synlighed og knytter 
bånd til politikere og samarbejdspartnere.

Industri 4.0 – hvordan  
griber vi mulighederne?
•  Debatoplæg, der satte fokus på 

mulighederne og udfordringerne ved 
Industri 4.0 og fremtidens arbejds-
marked.

•  Debatoplægget var et samarbejde 
mellem TL og Tænketanken Mandag 
Morgen

Vækst gennem viden
•  Visionsudspil med en række konkrete forslag 

til, hvordan fortsat vækst kombineres med 
et godt arbejdsliv for alle.

•  Blev præsenteret ved en konference i Fæl-
lessalen på Christiansborg i oktober 2019.

TEKNISK LANDSFORBUNDS 
VISIONER FOR FREMTIDEN

VÆKST 
GENNEM 

VIDEN

— HVORDAN GRIBER VI MULIGHEDERNE?

INDUSTRI 
4 .0 

I  PRAKSIS

TL i medierne
Udover debatindlæg har TL også været i me-
dierne adskillige gange i artikler, tv og radio. 
TL’s undersøgelse om designeres ofte dårlige 
arbejdsvilkår nåede forsiden på Politiken ligesom 
artiklerne om bedre beskyttelse af whistleblowe-
re. TL var også i medierne i forbindelse med bl.a. 
en højesteretsdom om fleksjob, barselsfond for 
selvstændige, OK18 og OK20, praktikum, Vækst 
gennem viden-udspillet og konkurrenceklausuler. 
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Uddannelse
Fremtidens kompetencebehov
Industrialisering 4.0, grøn omstilling og digita-
lisering er nogle af de overskrifter der har fyldt 
i kongresperioden. TL’s medlemmer skal være 
rustede til et arbejdsmarked, hvor ingen reelt 
kender morgendagens kompetencebehov. Derfor 
er det vigtigt, at alle nuværende og kommende 
TL-medlemmer har de bedste forudsætninger for 
at kunne begå sig på et arbejdsmarked i konstant 
forandring. Efter- og videreuddannelse har derfor 
været et væsentligt fokuspunkt i kongresperio-
den. 

Efter- og videreuddannelse
Perioden har været præget af etablering af nye 
efter- og videreuddannelser og finansiering af 
disse. Der er oprettet en række tekniske akademi-
uddannelser, der spejler fuldtidsuddannelserne. 
Derved er det muligt at uddanne sig fra faglært 
til videregående niveau samtidig med, at man er i 
arbejde.

Derudover er der etableret kompetencefonde 
på næsten alle TL’s overenskomster, både på det 
offentlige og det private område.

På det private område blev muligheden for 
”selvvalgt uddannelse” i 2017 suppleret med ”af-
talt uddannelse”. Det giver medarbejderen endnu 
bedre mulighed for efter- og videreuddannelse 
når forløbet aftales med arbejdsgiver. Aftalt ud-
dannelse giver specifikt faglærte mulighed for et 
reelt uddannelsesløft gennem en fuldt finansieret 
akademiuddannelse. 

Omstillingsfond
Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i 
2017 en aftale om at styrke voksen-, efter- og vi-
dereuddannelse. I den forbindelse blev der oprettet 
en Omstillingsfond, hvor der årligt er afsat 65 mio. 
kr. til deltagerbetaling af akademi- og diplommo-
duler for alle ufaglærte og faglærte. Ordningen 
løber til og med 2021. 

Det betyder, at også TL’s medlemmer uden en 
videregående uddannelse og uden adgang til en 
OK baseret kompetencefond har mulighed for at 
få betalt kursusgebyr for op til 10.000 kr. årligt og 
op til i alt 40.000 kr. i hele perioden.

Kendskab og udbredelse
På trods af øget udbud og bedre betingelser for 
at få finansieret efter- og videreuddannelse er det 
stadig langt fra alle medlemmer, der benytter sig 
af mulighederne. Derfor har et særligt fokus i peri-
oden været at udbrede kendskabet til såvel fonde, 
som forskellige uddannelsesudbud. Afdelingen for 
Uddannelse og Karriere har deltaget på en række 
virksomhedsbesøg, klubarrangementer, messer og 
andre fora, med fokus på at udbrede kendskabet 
til kompetencefonde, uddannelsesmuligheder- og 
rettigheder. 

I foråret 2018 gennemførte TL sammen med HK 
privat og Dansk Byggeri en målrettet kampagne 
”Fag, fart og forandring” for at reklamere for den 
fælles kompetencefond. En lignende kampagne 
gennemføres i løbet af efteråret 2020. 
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Gratis kurser og Corona
I samarbejde med FH udbydes en række gratis 
online kurser for TL’s medlemmer. Dette initiativ 
var planlagt i god tid før Corona besværliggjorde 
fysisk tilstedeværelse på kurser. 

I efteråret 2020 udbydes en række gratis kurser 

eksklusivt for TL’s medlemmer ansat i byggeriet. 
Disse kurser er finansieret af TL og Dansk Byggeris 
fælles samarbejds- og udviklingsfond. Kurserne 
foregår online med undervisere fra bygningskon-
struktøruddannelsen på Zealand erhvervsakade-
mi.

Kommunikation 
Siden 2016 har Teknisk Landsforbund fået flere 
kanaler til formidling af nyt fra TL’s verden til med-
lemmerne. 

Vi har fordoblet frekvensen af TL’s centrale 
nyhedsbrev, og vi har arbejdet målrettet med 
udvikling af organisationens synlighed generelt og 
på de sociale medier. 

Fagbladet Teknikeren har fået egen hjemmeside, 
så artikler nu også kan læses og deles digitalt via 
nyhedsbrev og på sociale medier. 

I perioden er der udviklet en række nye under-
sider og funktionaliteter på TL’s hjemmeside. I 
2020 er der påbegyndt en mindre relancering, 
så tl.dk i sit udtryk harmonerer med den nyeste 
designguide. Hjemmesiden står foran en stør-
re relancering i næste kongresperiode, hvor TL’s 
endelige struktur og strategi forventes at være på 
plads. 

Ny designguide
I 2018 er der udarbejdet en ny designguide, som 
skal sikre TL et ny og ensartet udtryk i pjecer, flyers, 

plakater, rollups, 
stande mm. Kernen 
er en række grafis-
ke mønstre afledt 
af TL’s nuværende 
logo, og en juste-
ring af farvevalget. 
Designguiden indeholder også en 
række skabeloner til plakater og flyers, der gør det 
nemt for alle at synliggøre TL med et genkendeligt 
grafisk udtryk. 

Sociale medier i hastig vækst
TL har siden sidste kongres oprustet på de sociale 
medier ved at bruge flere kræfter på især TL’s sider 
på Facebook og LinkedIn. Formålet har været at 
engagere TL’s medlemmer og tilbyde en aktuel 
dækning af bl.a. politiske mærkesager og nyheder 
med særlig interesse for TL’s medlemmer.

Fra 2017 til 2020 er antallet af følgere på TL’s 
Facebookside steget fra ca. 2.500 til 6.500, og på 
LinkedIn er antallet af følgere i samme periode 

TEKNISK LANDSFORBUND

DESIGNGUIDE
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steget fra ca. 2.000 til nu 3.000. Langt hovedpar-
ten af følgerne er medlemmer af TL.

Det betyder, at vi med opslag på sociale medier 
nu hurtigt kan nå mange af TL’s medlemmer, og 
at det er muligt at engagere medlemmer i sager 
af stor betydning for TL. 

Det så vi især under OK18, hvor en samlet 
fagbevægelse i stor stil benyttede sociale medier 
til at engagere medlemmerne og få budskaberne 
bredt ud. Det var med til at vinde folkestemnin-
gen – også blandt dem, der ikke var omfattet 
af de offentlige overenskomster. Mange tusinde 
medlemmer likede og delte TL’s opslag, der fik  
en stor rækkevidde også uden for TL’s medlems-
skare.

I 2019 kunne TL fejre 100 års-jubilæum, og det 
blev bl.a. fejret med ugentlige videoer af TL’s 
medlemmer. Videoerne blev delt på sociale medi-
er og på tl.dk, og de var med til at fremhæve de 
mange forskellige brancher og medlemmer i TL. 
Videoerne kan stadig ses på tl.dk/100aar.

Hjemmeside med nye funktioner
Siden sidste kongres er der udviklet en række un-
dersider og nye funktioner til tl.dk

De væsentligste er et nyt modul til ’Mit TL’, som 
sikrer medlemskommunikationen i henhold til 
GDPR-regler og ’Medlemsportalen’, som er indført 
i forbindelse med Føniks, her kommunikerer med-
lemmerne med Teknikernes A-kasse (TAK), og der 
er etableret et subsite til fagbladet Teknikeren (tl.
dk/teknikeren).

Derudover er der udviklet en ”Kursusagent”’ på 
(tl.dk/kurser), så medlemmer kan få besked om 
specifikke kurser. En ’Opsigelsesberegner’ (tl.dk/
opsigelsesberegner), hvor medlemmer kan indta-
ste oplysninger om ansættelse og afskedigelse for 
derefter at få beregnet deres opsigelsesvarsel, er 
også en ny funktion. Sidst, men ikke mindst er der 
udviklet et “TL Bibliotek” (tl.dk/tlbiblioteket), hvor 
medarbejdere og tillidsrepræsentanter kan finde 
alle f.eks. overenskomster, aftaler om arbejdstid, 
løn, ferie, barsel, senior og meget mere, som er 
relevant for TL’s medlemmer.

Hjemmesidens opbygning er i dag ni år gam-
mel, og der er behov for en egentlig relancering 
inden for de næste to år. Denne proces tænkes 
startet, når TL’s fremtidige struktur er faldet på 
plads. En mindre omfattende proces er dog sat i 
gang i 2020. Det gælder en række justeringer af 
design, farver og tekst som forventes gennem-
ført inden kongressen. TL’s hjemmeside tl.dk har i 
gennemsnit 64.000 besøg om måneden. De mest 
besøgte sider er ’Mit TL’, ’Kurser & arrangementer’ 
samt ’Dagpenge’.

Fagbladet Teknikeren er nu også digitalt
Siden sidste kongres er Teknikeren gået digital 
med egen side på tl.dk (tl.dk/teknikeren). Her 
uploades Teknikerens artikler og billeder, så de kan 
distribueres digitalt via nyhedsbrev samt sociale 
medier og på denne måde nå længere ud til vores 
målgrupper.

Teknikeren er et centralt led i TL’s strategi om at 
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synliggøre vores medlemmer og den værdi, de 
er med til at skabe. I hvert nummer af bladet 
medvirker i gennemsnit 12-15 forskellige med-
lemmer, og der prioriteres at komme hele veje 
rundt i den brede medlemsskare. Bladet har 
også som formål at synliggøre det faglige fæl-
lesskab, man bliver en del af som medlem af TL.

Teknikeren har i de seneste fire år gennem-
ført en række undersøgelser for at afdække 
medlemmernes holdning til og erfaringer med 
emner inden for arbejdslivet. F.eks. psykisk ar-
bejdsmiljø, stress, fyringer, atypiske ansættelser, 
freelanceliv, iværksætteri, bæredygtighed samt 
studieliv, uddannelse og jobsøgning. 

Undersøgelserne har typisk dannet basis for 
såvel nyhedsartikler og temaer i fagbladet. De 
politiske målsætninger, som blev vedtaget på 
kongressen i 2016, har også fungeret som pejle-
mærker i forhold til prioritering af indhold.

TL’s nyhedsbreve
I 2017 blev der udviklet nyt koncept for TL’s 
centrale nyhedsbrev samtidig med, at frekven-
sen blev sat op til at udkomme 22 gange om 
året. De lokale nyhedsbreve udsendes 10 gange 
om året. Nyhedsbrevet er et mix af guides om 
arbejdsliv og -vilkår samt nyt fra TL’s verden. For 
at understøtte TL’s brand bringes også historier 
om medlemmernes fag og brancher. Der laves 
løbende statistik på udgivelserne og i de sidste 
fire år har åbningsraten ligget på 45% og med 
en klikrate på 10%.

 
 
 
 

Jobportal for medlemmer
TL’s jobportal TLjob.dk formidler job inden for 
teknik, design og byggeri. Formålet med jobpor-
talen er at gøre det let for vores medlemmer at 
holde sig orienteret om relevante stillinger, dels 
via TL’s nyhedsbeve, hjemmesiden og gennem 
oprettelse af en TLjob-agent. Portalen fungerer 
primært ved automatisk import af relevante 
stillinger fra nettet, primært Jobnet, samt i min-
dre omfang annoncesalg. 

På en gennemsnitlig dag har portalen ca. 
150 aktuelle stillingsannoncer inden for teknik, 
design og byggeri. 

En status på jobportalen i august 2020 viser, 
at TLjob.dk i årets første 8 måneder har haft ca. 
26.000 unikke besøgende, hvilket er en stigning 
på ca. 72% mod samme periode året før, og 
1.314 har oprettet en jobagent på TLjob.dk, hvil-
ket er en vækst på 200 i forhold til året før. 

DELTAG 

I GRATIS 

KURSER 

ONLINE

Som medlem af 

Teknisk Landsforbund 

har du adgang til e
n lang 

række gratis online-kurser.

Du kan tage kurser i Revit, 

AutoCad, Word, Excel, 

PowerPoint, Microsoft Teams, 

Videoredigering, IT-sikkerhed, 

Tysk, Engelsk og meget mere. 

Du fi nder alle kurser på

fh.onlinekurser.dk

Opret dig selv som 

bruger og kom i gang 

med det samme.

Se mere 

om dine muligheder 

for uddannelse online her:

tl.dk/onlinekurser
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MØLLER PÅ HAVET HAR MEDVINDVi var først med havvindmøller i verden og 
ambitionerne for fremtiden er igen skyhøje. T E K S T :  S U S A N N E  B R U U N

K I L D E R :  K E F M . D K , E N S . D K ,  O R S T E D . D K , W I N D D E N M A R K . D K

ENERGIØER ER FREMTIDEN
Klimaaftalen, som blev vedtaget lige før sommerferien, betyder, at der over de næste 
10 år skal installeres 400 havvindmøller og etableres to kunstige energiøer. De to øer skal placeres i hhv. Nord- og Østersøen, og skal inden 2030 levere 5 GW havvind eller mere end dobbelt så meget, som der produceres i dag.

I 1991 etablerede Danske Olie og Natur Gas (DONG) verdens første havmøllepark med 11 møller ud for Vindeby ved Lolland. I dag har Danmark 14 havvindmølle-parker og fl ere er på vej. Danmarks hidtil største – Kriegers Flak i Østersøen – skal 

Mikkel Jung,drifts teknolog hos Siemens Gamesa i  Esbjerg, er med til at  sætte havvindmøllerne op ud for Hollands kyst. Mød ham i job-profi len side 14

stå færdig i 2021. Og en endnu større møllepark ved Hesselø skal stå klar i 2027. Det giver spæn-dede job til de danske teknikere. 

Hav-
vindmølle-parker

Energiøer

 Energiøen 
 ved Bornholm  2 GW i 2030 

 Hesselø 
 800 MW i 2027 

 Kriegers Flak  600 MW i 2021 

 Vindø i 
 Nordsøen 
 3 GW 
 i 2030 
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Fagpolitisk udvalg (FPU) tegner den overordnede politik for det faglige 
arbejde, som udføres både centralt og lokalt i TL. FPU behandler emner 
såsom, overenskomstfornyelser, styrkelse af TR- og AMR’s kompetencer 
og politiske indsatsområder om arbejds- og familieliv, psykisk 
arbejdsmiljø og atypisk ansatte. 
Det faglige arbejde i Faglig afdeling og samtlige lokalafdelinger 
understøtter den retning FPU udstikker, samtidig med at medlemmerne 
får fagprofessionel hjælp til de udfordringer, de møder i deres arbejdsliv. 

Det 
   faglige 
 område
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De private arbejdsgivere
Overenskomster, løn, pension og andre 
aftaler vedrørende ansættelse
Størstedelen af TL’s medlemmer er ansat på det 
private arbejdsmarked, og ca. halvdelen af dem 
er omfattet af en overenskomst. Betydningen af 
overenskomsterne er naturligvis afgørende for 
de, som er omfattet, men i høj grad også for de 
medlemmer, som ikke er overenskomstdækket. At 
overenskomsterne har en afsmittende virkning på 
det ikke-overenskomstdækkede område, ses på 
områder som pension og barsel. 

Da arbejdsmarkedspension blev en del af den 
overenskomstmæssige løn, var der generelt ikke 
mange arbejdsgivere, der havde pensionsordning 
til de ansatte. I dag har de fleste virksomheder 
pension som en del af lønaftalen. 

TL arbejder med udgangspunkt i de forskellige 
brancher, som overenskomsterne dækker for på 
den måde at arbejde med det hele private ar-
bejdsmarked - med eller uden overenskomst.

TL har overenskomster med: DI, DIO II, Arkitek-
ter, Dansk Byggeri, Tekniq Arbejdsgiverne, Dansk 
Erhverv Arbejdsgiverne og Dansk Mode & tekstil.

Udover disse har TL også overenskomst med 
enkelte arbejdsgivere, der ikke er medlem af 
DA, det være sig Kooperationen, Praktiserende 
Landinspektørens Forening (PLF) og TIO-Teatrenes 
Interesseorganisation. 

TL har kompetencefonde sammen med DIO-I – 
IKUF, Dansk Byggeri, Tekniq Arbejdsgiverne, DIO-II, 
Dansk Erhverv Arbejdsgiver, Dansk Mode & Textil, 
Kooperationen. 

Et tema som har fyldt i kongresperioden, og også 
kommer til at fylde fremad, er fleksibilitet. Fleksi-
bilitet, som virksomhederne har brug for og i stor 
udstrækning også har fået, og medarbejdernes 
behov for fleksibilitet, som der er taget mere hul 
på i de sidste to overenskomstperioder. 

Overenskomstforhandling i 2017  
og 2020

OK17 - Gennemførte krav

Gennemførte TL-krav i 2017: 

•  2% mere i fritvalg 
•  seniorordning op til 32 dage pr. år. fem  

år før pensionsalderen, finansieret af  
fritvalg- og pensionsmidlerne 

•  forsøg med aftalt uddannelse 
•  fuld løn under forældreorlov 
•  ret til 2 børneomsorgsdage finansieret  

af fritvalgsmidlerne 
•  pension til elever over 20 år samt pension 

efter 67 år. 

Efter en urafstemningsprocent i 2014 på blot 
34,6% satte TL alle sejl til for, at få stemmepro-
centen op. Stemmeprocenten er vigtig, da den 
viser medlemmernes engagement, og dermed 
styrker TL ved forhandlingerne. Vi aktiverede til-
lidsrepræsentanterne i afstemningen og købte et 
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ringemodul til afstemningen, så berørte medlem-
mer blev orienteret om vigtigheden af at stemme. 
Stemmeprocenten steg i 2017 til 45,4%.

OK17 – Aftale om funktionsløn
Ved OK17 blev der åbnet op for, at der på overens-
komsterne med Dansk Byggeri, Tekniq og Dansk 
Mode & Tekstils område kan indgås aftale om 
funktionsløn. Det blev indført på de øvrige pri-
vate overenskomster ved OK14, men manglende 
enighed om betaling for funktionsløn betød, at 
parterne endte i Forligsinstitutionen. Resultatet 
ved OK17 blev at funktionsløn blev en mulighed, til 
gengæld blev den 24.12 en betalt fridag. 

Teaterområdet – Arbejdstidsnormen ændres 
Overenskomsterne med Dansk Teater for teknisk 
personale og for administrativt personale, tidl. 
TIO-område, dækker egnsteatre, små storbyteatre 
og børneteatre, blev fornyet for en 3-årig periode.

Undervejs i forhandlingerne drøftede vi et ønske 
om at få en opdeling af området i ”små” og ”sto-
re” teatre, da forholdene på disse teatre er meget 
forskellige.

Det var ikke muligt for TL og Dansk Teater at 
finde en fælles løsning på denne udfordring.

Overenskomsternes skalatrinslønninger følger de 
gældende statslige skalatrin og vil i overenskomst-
perioden frem til 2020 blive reguleret som følge af 
statens overenskomstforlig.

Dansk Teater havde et stort ønske om udvidelse 
af arbejdstidsnormen fra månedsnorm til sæson-

norm. Vi indgik aftale om, at arbejdstidsnormen 
i begge overenskomster blev ændret til en kvar-
talsnorm. Arbejde udover 481 timer betragtes som 
overarbejde og tillægges 50%.

OK20 – fleksibilitet mellem arbejdsliv og 
privatliv
I kravsindsamlingen for OK20 var der ud over de 
mere klassiske ønsker om stigninger på forskellige 
satser i overenskomsterne også en tydelig tendens 
til at ønske mere fleksibilitet for at få privat- og 
arbejdsliv til at hænge sammen. Denne tendens 
var på tværs af de forskellige livsfaser. Seniorer 
havde ønske om ret til at bestemme, hvor meget 
de vil arbejde. Børnefamilier havde ønske om at 
kunne holde flere dage fri, f.eks. ved barns sygdom, 
og der var ønsker om at have ret til fri, når gamle 
forældre skal til lægen, eller børnebørn passes.

To temaer var tydelige ud fra medlemmernes 
krav: Et ønske om større mulighed for selv at be-
stemme flere fridage og et ønske om større fokus 
på det psykiske arbejdsmiljø herunder stress, idet 
der i kravene var beskrevet en stor oplevelse af 
arbejdspres.

TL kom desværre ikke igennem med kravene 
omkring det psykiske arbejdsmiljø. Det skal der 
arbejdes med frem til 2023. Derimod kom vi et 
stykke længere med et ønske om større fleksibili-
tet – så sammenlagt med OK17, er vi nået et godt 
stykke.

Ydermere fik vi ekstra 3 ugers forældreorlov 
til den anden forælder, fritvalg steg med 3%, 

Stemmeprocent 
2014: 34,6% 
2017: 45,4% 
2020: 55% 
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vi fik ret til fri på barns 2. sygedag, ret til fri når 
børn skal til lægen, op til 5 ugers uddannelse ved 
afskedigelse, aftalt uddannelse gøres permanent, 
pension til de 18-19-årige samt uddannelsesrettig-
heder til arbejdsmiljørepræsentanter.

Efter samme principper som i 2017 satte TL alle 
sejl til for at få en højere stemmeprocent end de 
45,4% i 2017. Stemmeprocenten kom op på 55% i 
2020.

OK20 - Tilpasningsforhandlinger
Vi har i TL længe ønsket to meget væsentlige 
ændringer, i den overenskomst vi har med Dansk 
Erhverv. Den ene ting er, at overenskomsten først 
er gældende, når TL har dokumenteret, at der 
arbejder teknikere på en medlemsvirksomhed. Den 
anden er, at der ikke med Dansk Erhverv var krav 
om tilpasningsforhandlinger, når en virksomhed, 
der f.eks. var medlem af DI,  indmeldte sig i Dansk 
Erhverv. Ved OK20 kom ønsket om tilpasningsfor-
handlinger på plads. 

TEKNIQ og Arbejdsgivernes sammenlægning
Arbejdsgiverorganisationerne TEKNIQ og Ar-
bejdsgiverne fusionerede i 2019 og blev til Tekniq 
Arbejdsgiverne. I den forbindelse blev det aftalt, 
at vi pr. 1. marts 2020 har én overenskomst med ét 
dækningsområde. Forhandlingerne resulterede i, 
at det blev Tekniq overenskomsten, der føres videre 
med nogle tilføjelser fra den gamle Arbejdsgiver-
overenskomst. På den måde er nogle af de goder, 
der var i Arbejdsgiveroverenskomsten nu gældende 

for alle på den nye Tekniq Arbejdsgivernes overens-
komst. 

Overenskomsten indeholder nu satser for vok-
senelever, en beskyttelse af nyuddannede i forhold 
til funktionsløn og ret til løn under barns første 
sygedag efter 3 måneders ansættelse. De sær-
lige regler for overarbejde for deltidsansatte fra 
1. time samt fratrædelsesgodtgørelse efter 10 år 
som TL-medlem gælder fortsat for medarbejdere, 
der før 1. marts 2020 var ansat på Arbejdsgivernes 
overenskomst.

Privatansattes udvalg 
Privatansattes udvalg er nedsat af HB for at sikre 
TL sparring til udvikling af overenskomsterne. 
Udvalget bidrager løbende med udvikling af ideer 
og redskaber til brug for de private arbejdsplad-
ser og tillidsrepræsentanterne inden for området. 
Privatansattes udvalg er bredt sammensat af en 
række tillidsvalgte, der er ansat på nogle af de 
store private virksomheder. Privatansattes udvalg 
har i perioden givet sparring og input til OK17 og 
OK20, hvor de sammen med FPU har indstillet krav 
til overenskomstforhandlingerne til HB.

Der er i perioden sat fokus på en række aktuelle 
udfordringer og problemstillinger samt udviklet 
materiale til arbejdspladserne.

”Ret til løn under barns 
første sygedag 

efter 3 måneders ansættelse”
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Særlige fokuspunkter i perioden 

•  OK17 og OK20  
Spørgeramme til kravsindsamling, opsam-
ling og prioritering, procedure og materialer 
til kravsindsamling og urafstemning 

•  Virksomhedernes brug af vikarer  
Opsamling af problemstillinger til brug for 
kommunikation til andre tillidsrepræsen-
tanter

•  Kompetencefonde  
Fokus på efter- og videreuddannelse, ved 
udvikling af materiale, bl.a. i forbindelse 
med repræsentantskabsmøde

•  TR vilkår efter ny GDPR lovgivning  
Ledelsen brugte GDPR til ikke længere at 
videregive de oplysninger, tillidsrepræsen-
tanterne tidligere havde fået til brug for  
TR arbejdet 

•  Funktionsløn, brug eller misbrug  
Undersøgelse om brugen af funktionsløn og 
synet på den måde at arbejde på.

Uddrag af undersøgelse om funktionsløn
Undersøgelsen, om brugen af funktionsløn og synet 
på den måde at arbejde på, er interessant, idet 
den giver TL reel viden om omfanget af funktions-
løn, samt hvad de medlemmer, der er omfattet af 
funktionsløn, syntes om det. Det giver også indblik i 
hvorvidt overenskomsten overholdes. F.eks. hvornår 
funk tionsløn er indført, og om de ansatte fik mere i 
løn, da de fik funktionsløn. 

Af de 1.020 medlemmer, der svarede på under-
søgelsen, er 71,9% omfattet af en overenskomst, 
17,9% er ikke omfattet af en overenskomst, og 10,2% 
ved ikke om de er omfattet af en overenskomst.

Af de 38% der er omfattet af en overenskomst og 
ansat på funktionsløn, er det naturligvis godt, at der 
for 76% er taget stilling til lønnen i forbindelse med 
funktionsløn. Det er enten sket ved ansættelse eller i 
forbindelse med indførelsen af funktionsløn, men der 
er stadig noget at arbejde med i formidling til med-
lemmer, når næsten 25% har fået funktionsløn uden 
at få betaling for det, selvom der i overenskomsten 
er aftalt, at lønnen skal afspejle arbejdsindsatsen.

Næsten 70% af medlemmerne registrerer arbejds-
timer. Det er rigtig godt. Der skal ydermere fokus på, 
at undersøgelsen viste et fald i timeregistrering, når 
det drejer sig om hjemmearbejde. Fremadrettet skal 
vi få flere – med eller uden overenskomst – til at blive 
endnu bedre til at registrere deres arbejdstid, især 
hvis hjemmearbejde bliver en mere udbredt ar-
bejdsform. Hvis dette fokus ikke fastholdes, kan det 
risikere at få betydning for det psykiske arbejdsmiljø 
i form af stress. 
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De offentlige arbejdsgivere
Overenskomster, løn, pension og andre 
aftaler vedrørende ansættelse
TL har overenskomster med stat, kommuner og 
regioner.

OK18 – Tæt på storkonflikt 
Overenskomstforhandlingerne 2018 på det offent-
lige område var et langtrukkent og kompliceret 
forløb i det offentlige aftalesystems historie. For 
første gang nogensinde var samtlige lønmodta-
gere og arbejdsgivere på det offentlige område i 
Forligsinstitutionen sammen, og for første gang 

nogensinde var der overhængende fare for en stor-
konflikt på det offentlige arbejdsmarked.

Forhandlingerne på de tre områder brød sam-
men i slutningen af februar og forhandlingerne 
overgik til Forligsinstitutionen. Lønmodtageror-
ganisationerne afsendte i den forbindelse strejke-
varsler for samlet ca. 10 procent af de offentligt 
ansatte. Modsvaret var lockoutvarsler, der omfat-
tede meget store dele af den offentlige sektor. Or-
ganisationerne opfattede den omfattende lockout 
som en optrapning af konflikten.

Forhandlingerne i Forligsinstitutionen endte med 

M/OK U/OK Ved ikke
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Figur 1: Undersøgelse om brug af funktionsløn

Kilde: TL’s faglige afdeling
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forlig på de 3 arbejdsgiverområder, det sidste forlig 
var først i hus den 28. april efter et 2 måneders 
forløb i Forligsinstitutionen. Forhandlingsforløbet 
var præget af Musketéreden ”En løsning for alle”. 
Alle 3 områder havde en strategi om at indløse en 
række bestemte krav, før man indgik forlig. Kra-
vene havde baggrund i forhold, som var skabt ved 
tidligere overenskomstforhandlinger. Organisati-
onerne ville af med privatlønsværn og hensigts-
erklæring samt gøre op med loven om lærernes 
arbejdstid. De ville have skævdeling til fordel for 
ligeløn og lavtlønsgrupper og havde udfordringer 
med den betalte spisepause. Stort set alle krav 
blev indfriet.

Organisationerne stod sammen, og det lykke-
des at mobilisere TR’erne og ansatte lokalt over 
hele landet. De offentligt ansatte vandt sympati i 
offentligheden. Det store fokus på overenskomst-
fornyelsen afspejledes også i afstemningsprocen-
ten. 74,7% af TL’s stemmeberettigede medlemmer 
afgav deres stemme. 

Staten
Udover hovedkravene: 
1.  fjernelse af privatlønsværnet 
2.  sikring af en lønudvikling  

der følger den private OK
3.  sikring af reallønnen 
4.  betalt spisepause 
5.  midler til organisationspuljer 

(for første gang i 10 år).

Der blev aftalt generelle lønstigninger på 6,07% 
inkl. reguleringsordning. Kompetencefonden blev 
omlagt, således at midlerne samles i en fond. 
Medarbejdere kan søge fonden om midler til indivi-
duel kompetenceudvikling. Den enkelte medarbej-
der kan søge op til 25.000 kr. pr. kalenderår. Der er 
afsat 172,3 mio. kr. i overenskomstperioden, hvoraf 
de 37,5 mio. kr. er til OAO-grupperne. Der blev 
aftalt en elev-, lærlinge – og praktikantpakke der 
sikrede, at elever på det offentlige blev løftet op 
på niveau med deres private kolleger. 

For TL’s elever betød det en lønstigning på ca. 
2.000 kr. pr. måned.

For TL’s organisationsaftaler, hvor vi havde 0,25% 
til rådighed til vores egne specielle krav, indeholdt 
resultaterne:

 
1.  stigninger på basislønningerne 
2.  TL’s konsulenter i Arbejdstilsynet blev overført til 

konsulentaftalen (fælles med Dansk Metal)  
3.  miljøteknologer blev omfattet af vores ”store” 

organisationsaftale, som fik nyt navn, Organisa-
tionsaftale for tekniske funktionærer.

Kommuner
De kommunalt ansatte fik ved OK18 generelle 
lønstigninger på 6,82% inkl. reguleringsordningen, 
men uden det omdiskuterede privatlønsværn. Der 
blev desuden afsat 0,35% af lønmidlerne til organi-
sationsforhandlinger. 

I TL valgte vi at bruge vores organisationsmid-
ler på at hæve pensionsprocenten og tilføre flere 

”Udover forbedringer, som kostede penge, fik vi udvidet 
de kommunale overenskomster, så vi nu kan byde 

miljøteknologer og energiteknologer velkommen i TL-familien.”
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penge til den kommunale kompetencefond for at 
tilgodese alle medlemmer og styrke muligheder-
ne for efter- og videreuddannelse. Vi brugte også 
midler på lønforbedringer til udvalgte uddannel-
sesgrupper, for at forhindre lønulighed i forhold til 
sammenlignelige grupper. 

Udover forbedringer, som kostede penge, fik 
vi udvidet de kommunale overenskomster, så vi 
nu kan byde miljøteknologer og energiteknologer 
velkommen i TL-familien. En af overenskomsterne 
ændrede ligeledes titel til ”Overenskomst inden for 
byggeri, miljø, energi og kultur, så det er tydeligt, 
hvilke ansatte der er omfattet af TL’s overenskomst.

Ved OK18 aftalte TL med KL at afdække fremti-
dens opgaver i kommunerne inden for det tekni-
ske område. Kommunale teknikere oplever, når 
deres teknikerkolleger går på pension, at stillinger 
genbesættes af kolleger med anden uddannel-
sesmæssig baggrund, fx ingeniører. Der udvikles 
mange korte og mellemlange uddannelser inden 
for det tekniske område og både kommuner, og 
teknikere har en interesse i, at de kommunale 
arbejdsgivere får større kendskab til mangfoldig-
heden af tekniske uddannelser i forbindelse med 
rekruttering. Projektet skal give kommunerne 
bedre mulighed for at rekruttere med et bedre 
kendskab til teknikernes kompetencer, set i lyset af 
hvilke opgaver der skal løses. 

Regioner
De regionalt ansatte fik generelle lønstigninger på 
6,81% inkl. reguleringsordning og også her bort-

faldt privatlønsværnet. En særlig pulje fik midler til 
såkaldt særlige formål, hvilket bl.a. gav pensions-
forhøjelser til en række grupper, og som de regio-
nalt ansatte fik også midler til at forbedre forskelle 
i ligeløn til kvindedominerede grupper og hæve 
lavtlønnede grupper. Desuden blev der afsat 0,35% 
af lønmidlerne til organisationsforhandlinger.

Til organisationsforhandlingerne prioriterede TL at: 

1.  tilføre flere midler til den regionale kompeten-
cefond, som ydermere kom til at omfatte alle 
regionalt ansatte TL-medlemmer, da bygnings-
konstruktørerne fik mulighed for at søge midler i 
fonden 

2.  pensionsprocenten blev hævet i flere overens-
komster og visse grupper fik grundlønsforhøjel-
ser 

3.  de regionale overenskomster blev udvidet til også 
at omfatte miljøteknologer og energiteknologer, 
samtidig med at titlen på den ene overenskomst 
blev ændret så det fremgår at TL favner de regio-
nalt ansatte teknikere inden for byggeri, miljø og 
energi 

4.  TL og Danske Regioner aftalte at se nærmere 
på lønstrukturen for audiologiassistenter i perio-
den frem til OK21.

Teaterområdet
For teatrene under Dansk Teater (Folketeatret, 
Betty Nansen, Østre Gasværk, Østerbro Teater 
(Nørrebro Teater, Republique), Odense Teater, 
Aarhus Teater, Aalborg Teater og Den Jyske Opera) 

”Den største ændring er, at vi ændrede normperioden 
til en 6 måneders norm. Dette har været et stort ønske/krav fra 

teatrenes side ved de seneste overenskomstfornyelser.” 



44

T
e

k
n

isk
  L

a
n

d
sfo

rb
u

n
d

 / 50. O
R

D
IN

Æ
R

E
 K

O
N

G
R

E
S

 2
0

2
0

forholder det sig således, at rammen fra statens 
overenskomstresultat (CFU-forliget) overføres til 
teaterområdet og Medarbejder- og Kompetence-
styrelsen. Finansministeriet skal godkende for-
handlingsresultatet. 

Det betyder, at de generelle lønstigninger fra 
overenskomstforliget følges. Der har herudover 
været 0,53% af lønsummen til rådighed for for-
handlingerne.

Den største ændring er, at vi ændrede normpe-
rioden til en 6 måneders norm. Dette har været et 
stort ønske/krav fra teatrenes side ved de seneste 
overenskomstfornyelser. 

Da en del teatre stort set kun har ledere og mestre 
ansat, som ikke er omfattet af arbejdstidsbestem-
melserne, og andre teatre allerede har indgået 
lokalaftaler med halvårs- og helårsnormer, var vi 
indstillede på at forhandle ændring i arbejdstidsnor-
men. I tilknytning til ændringen af arbejdstidsnorm 
har vi indført kompensationstillæg – lønkompensati-
on i forhold til en aftalt normperiode på 6 måneder 
- og et ”planlægningsværktøj” for planlægning af 
arbejdstiden i normperioden.

Herudover blev aftalt pensionsforhøjelse, bedre 
barselsaftale, barns 2. sygedag, og vi fik præciseret 
i dækningsområdet, at uddannede bachelorer fra 
Den Danske Scenekunstskole er omfattet af TL’s 
overenskomst.

Grønland
Overenskomsten dækker ansatte i de grønlandske 
kommuner og ansatte i Selvstyrets institutioner. 
Der blev forhandlet indenfor en forholdsvis snæver 
samlet ramme for den 3-årige periode på 4,44%.

En væsentlig del af rammen blev anvendt til at 
forbedre lønnen. Alle grundlønninger blev forhøjet 
med et kronebeløb og med procentstigninger, 
hvilket betød lønstigninger på mellem 1.128 kr. og 
1.366 kr. pr. måned i perioden.

Der blev aftalt nye paragraftillæg til nye 
grupper, og det præciseres i aftalen vedrørende 
paragraftillæg, hvad dette dækker (30 timer 
i kvartalet skal præsteres, før der kan udløses 
overtidsbetaling. Paragraftillægget dækker ikke 
egentlige vagtordninger, hvor den ansatte er på-
lagt vagtforpligtelse).

Herudover blev aftalt forhøjelse af ferierejsebi-
draget, rådighedsvagtordningen, som hidtil ude-
lukkende omfattede el-installatører – udvidedes til 
at omfatte alle grupper under overenskomsten, 
længere opsigelsesvarsler fra arbejdsgiverside – af-
hængigt af den ansattes alder samt ansættelses-
anciennitet, og at energiteknologer og byggekoor-
dinatorer omfattes af overenskomsten. 
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Offentligt Ansattes Udvalg 
På kongressen i 2016 blev de to tidligere kartel-
udvalg (Kommunaludvalget og Statsudvalget) 
lagt sammen. Det blev blandt andet gjort for at 
matche arbejdet i det kartelfællesskab -Offentligt 
Ansattes Organisationer (OAO) – som vi indgår i, 
hvor forholdene ofte drøftes på tværs af hele den 
offentlige sektor. Udvalget er bredt sammensat af 

repræsentanter for kommuner, regioner, stat og 
teatre, så vi også i dette forum får diskuteret på 
tværs af sektorerne. 

Udvalget bidrager med ideer og input til udvik-
ling af TL’s arbejde på det offentlige område, og 
har i perioden haft særligt fokus på: 
 

Særlige fokuspunkter i perioden 

•  OK18 - Optakt, indsamling af krav, behandling 
af indkomne krav, deltagelse i forhandlingsud-
valg og deltagelse i overenskomstforhandlin-
gerne.

•  Opfølgning på OK18 - Hvilke krav fik vi igen-
nem, og hvad skal vi arbejde videre med.

•  Udvikling af kursus for erfarne tillidsrepræsen-
tanter

•  Input til Nyhedsbreve til offentligt ansatte 
tillidsrepræsentanter.

 

•  Seniorer – fastholdelse af seniorer på arbejds-
markedet og understøttelse af et langt og 
godt arbejdsliv.

•  Nye uddannelser – hvordan klæder vi tillids-
repræsentanterne på til at medvirke til at få 
mere volumen af de nye uddannelser, så grup-
perne kan overenskomstdækkes.

•  Kompetencefonde – brug af fondene og infor-
mation herom. 
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Samarbejde med FH,karteller mv.
TL’s medlemskab af LO fortsatte i Fagbevægelsens 
Hovedorganisation (FH), da LO og FTF fusionerede 
i januar 2019. TL har plads i FH’s hovedbestyrelse 
og forretningsudvalg og har dermed indflydelse på 
mange af de tværgående aftaler mellem FH og 
DA samt trepartsforhandlinger og lovforberedende 
arbejde. I FH-regi koordineres også indsatser på 
tværs af medlemsorganisationerne, fx i forbindelse 
med overenskomstforhandlinger. TL deltager lige-
ledes i ”Er du OK”-indsatsen, som skaber opmærk-
somhed på de goder overenskomsterne indeholder.

Kernen i samarbejdet med CO-industri er Indu-
striens Funktionæroverenskomst, som TL bragte 
ind i kartellet i 1994. Overenskomsten er toneangi-
vende for næsten alle overenskomster for privat-
ansatte funktionærer i FH-regi. Desuden samles 
de tilknyttede 9 forbund i en række udvalg, hvor 
fælles problemstillinger for industriens overens-
komster drøftes.

TL har også samarbejde med andre organisati-
oner på byggeriets område gennem medlemskab 
af BAT-kartellet. Mange steder har man fået fæl-
les kontor på byggepladserne, hvilket giver en god 
kontakt med medlemmerne. Samarbejdet giver 
også et godt grundlag for at sætte fokus på ud-

dannelse, og TL får anledning til at fortælle ledige 
medlemmer om de muligheder, der kan være for 
job i projekterne. 

I forhold til de stats-, kommunalt- og regionalt 
ansatte er vi medlemmer af OAO, som repræsen-
terer 23 medlemsorganisationer, hovedsageligt 
FH forbund. OAO har en statslig del, OAO-S og en 
kommunal/regional del, OAO-K, som betyder, at 
OAO varetager en lang række interesser og opga-
ver, der specifikt retter sig mod ansatte på hver af 
områderne.

På det statslige område er TL via medlemskab af 
OAO-S en del af CFU, som koordinerer og for-
handler tværgående forlig sammen med de tre 
centralorganisationer  –  Akademikerne, SKAF og 
OAO-S.

TL er en del af Forhandlingsfællesskabet, som 
koordinerer overenskomstforhandlinger og indsat-
ser på det kommunale- og regionale område. Med 
en plads i bestyrelsen i FF kombineret med tæt 
samarbejde med OAO-K er TL med til at sætte 
dagsordenen for arbejdsvilkårene på de offentlige 
arbejdspladser. 
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Politisk indflydelse
Ferieloven
EU-retten kræver, at alle lønmodtagere har ret til 
mindst 4 ugers betalt ferie hvert år. Det var derfor 
nødvendigt at ændre ferieloven, så der går kortere 
tid fra ferien opspares, til den afholdes. TL har arbej-
det aktivt i processen, der førte til den nye ferielov 
og har i perioden udført et omfattende informati-
onsarbejde om den nye lov.

Seksuel chikane
Sammen med bl.a. HK og 3F har TL i en årrække 
aktivt arbejdet med at skabe opmærksomhed om 
seksuel chikane på arbejdspladserne. Målet blev op-
nået, og accepten af seksuel chikane er i dag langt 
mindre. Desværre lykkedes det ikke at få skærpet 
arbejdsgivers ansvar for, at der ikke forekommer 
seksuel chikane på arbejdspladsen.

Juridiske sager
I perioden har TL ført en sag for Højesteret, om 
hvorvidt en virksomhed kunne opsige en flexjobber, 
blot fordi han nåede folkepensionsalderen. Desvær-
re besluttede Højesteret, at opsigelsen var i orden. 

TL fastholder, at heller ikke fleksjobbere skal alders-
diskrimineres. Vi arbejder videre med sagen politisk.

Immaterielle rettigheder og forretningshemme-
ligheder får stadig større opmærksomhed. TL råd-
giver i stigende omfang om bl.a. royaltykontrakter, 
retten til at blive nævnt som designer og pligten til 
at holde oplysninger hemmelige. TL har fokus på, 
at beskyttelse af forretningshemmeligheder ikke 
anvendes som skalkeskjul til at forhindre medarbej-
dere i at skifte arbejdsgiver.

TL har årligt:

•  4.000 medlemssager. 

•  1.200 sager med generel rådgivning 

•  1.000 sager med kontraktgennemgang

•  300 afskedigelsessager med længerevarende 
sagsbehandling

•  100 anmeldelser til Lønmodtagernes  
Garantifond.

Coronarådgivning
Covid-19 medførte store forandringer for TL’s 
medlemmer. TL stod klar med akut rådgivning 
om lønkompensationsordningen, arbejdsfor-
deling, kontraktændringer og også ferieloven 
kom i fokus. Tillidsrepræsentanter og lokalaf-
delinger ydede en stor indsats for at besvare 

de mange spørgsmål og forhandle løsninger 
på plads.

En positiv konsekvens af krisen er, at den 
har åbnet op for langt bredere brug af di-
gitale møder og andre digitale løsninger. TL 
støtter medlemmerne i denne udvikling.
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Konkurssager – LG-teamet
TL har ca. 100 sager om året, hvor medlemmer får 
brug for hjælp til at anmelde krav om manglende 
løn, feriepenge, pension mv. til Lønmodtagernes 
Garantifond, fordi deres arbejdsgiver er gået 
konkurs. For at sikre medlemmerne en hurtig og 

effektiv hjælp i den svære situation har TL nedsat 
et LG-team af specialister på tværs af lokalafde-
lingerne. LG-teamet har optimeret medlemsservi-
cen, så medlemmerne oplever en ensartet service 
af meget høj kvalitet, uanset hvor i landet de bor. 

Arbejdsskadesager
Antallet af arbejdsskadesager, som enten er anket 
eller genoptaget, har i perioden været faldende fra 
30 til gennemsnitligt 17 nye sager årligt.

Typen af sager har ændret sig. Der har været 
væsentligt færre museskadesager, hvorimod an-
tallet af sager om psykisk arbejdsmiljø, herunder 
stress, har været stigende. Det har fortsat været 
ekstremt svært at få anerkendt disse sager både i 
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og i Ankestyrel-
sen. Langt de fleste sager afvises fortsat. Hvis der 

skal ske en ændring af dette, vil det forudsætte en 
ændring af Arbejdsskadesikringsloven.

Det er færre sager vedrørende arbejdsulykker. 
De fleste af disse sager har været kendetegnet 
ved, at de har medført voldsomme livsændringer 
i form af invaliditet for de berørte medlemmer. 
Efter udflytningen af Arbejdsmarkedets Erhvervs-
sikring fra København er sagsbehandlingstiden 
blevet længere. 82% af nye sager forventes p.t. at 
blive afgjort inden for 1 år.
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Arbejdsmiljø
Vi har i perioden fastholdt fokus på, at arbejds-
miljøet og især det psykosociale arbejdsmiljø, har 
afgørende betydning for medlemmernes trivsel. 
Hvis arbejdsmiljøet ikke fungerer, kan det medføre 
store belastninger for den enkelte. Vi har derfor i 
perioden arbejdet med forskellige tiltag på områ-
det for både at hjælpe medlemmerne, når skaden 
er sket og i det forebyggende arbejde. 

Arbejdsmiljøudvalget
Hovedbestyrelsen nedsatte i 2016 et arbejdsmiljø-
udvalg under FPU. Udvalget består af 11 medlem-
mer, der mødes to gange årligt. De arbejder bredt 
med arbejdsmiljøforholdene for medlemmerne, 
rådgiver FPU vedrørende forhold inden for ud-
valgets område samt samarbejder med FPU om 
tilrettelæggelse og afholdelse af konferencer og 
andre aktiviteter for tillidsvalgte, herunder særligt 
for arbejdsmiljørepræsentanter. 

AMR-år 2019
Der blev i 2019 sat særligt fokus på arbejdsmiljøre-
præsentanterne da alle organisationerne i FH, var 
med i kampagnen AMR 19. Kampagnen havde til 
formål at styrke synligheden og anerkendelsen af 
arbejdsmiljørepræsentanterne, gøre dem endnu 
dygtigere samt øge fokus på deres vigtige arbejde 
for gode vilkår på arbejdspladserne. 

Med et stigende pres på lønmodtagerne, hvor 
pensionsalderen er blevet højere, og stadig flere 
medarbejdere bliver fysisk eller psykisk overbela-
stede, skal arbejdsmiljørepræsentanterne være 

klædt godt på til at kæmpe mod de dårlige 
forhold. 

Kampagnens fokus i 2019: 

•  Mere tid til hvervet.

•  Sikring af arbejdsmiljørepræsentanternes 
uddannelse og kompetenceudvikling.

•  Understøtte arbejdsmiljørepræsentanternes 
inddragelse i det strategiske arbejdsmiljøar-
bejde.

•  Øge rekruttering af arbejdsmiljørepræsen-
tanter, herunder unge.

•  Skabe klarhed om opgaven som arbejds-
miljørepræsentant.

Undersøgelse om det psykosociale 
arbejdsmiljø
Der blev i perioden lavet et samarbejde med kon-
sulentfirmaet Daugaard & Ourø vedrørende det 
psykosociale arbejdsmiljø for TL’s medlemmer. Der 
blev lavet en traditionel spørgeskemaundersøgelse 
og afholdt en række dialogmøder rundt i landet 
om emnet. Daugaard & Ourø udarbejdede på den 
baggrund en rapport med en række anbefalinger 
til arbejdsmiljøindsatsen i TL, som der nu bliver 
arbejdet videre med i det daglige arbejde. 
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Til l idsvalgte
De tillidsvalgte er en vigtig del af TL’s grundstamme 
og identitet. De er omdrejningspunktet for en me-
get stor del af den viden TL har og får om vilkår og 
udfordringer på de enkelte virksomheder og bran-
cher. I perioden har der været fokus på en mere 
systematisk kompetenceafklaring af tillidsrepræ-
sentanterne. For arbejdsmiljørepræsentanterne har 
der været et særligt fokus,  da der siden kongressen 
i 2016 har været nedsat et arbejdsmiljøudvalg be-
stående af arbejdsmiljørepræsentanter.

Ved udgangen af denne kongresperiode har TL i 
alt 554 tillidsvalgte fordelt på 267 tillidsrepræsen-
tanter og 287 arbejdsmiljørepræsentanter. Antal-
let er dalet en anelse fra begyndelsen af perioden 
fra i alt 649 tillidsvalgte i 2016.

Uddannelse af tillidsrepræsentanter
Grunduddannelsen bliver løbende tilrettet, så den 
passer både i form og indhold. I denne periode er 
udover de tre grundmoduler tilføjet et modul 4, 
som er et decideret forhandlingsmodul. Modul 4 
afholdes et stykke tid efter grundmodulerne, netop 
for at TR har fået lidt erfaring og er klar til at blive 
styrket yderligere på forhandlingskompetencerne. 

Derudover er der i perioden arbejdet videre med 
organiseringsmodulet, som blev revideret en del i 
sidste kongresperiode. Nu afsluttes organiserings-
modulet med, at hver TR sætter sig konkrete mål, 
som de vil arbejde med inden for det næste år 
eller to. Målene sendes til den lokale afdeling, der 
således har mulighed for at støtte TR i at nå de 
ønskede mål.

Fra efterår 2016 – forår 2020 har i alt 118 TR’ere 
og TR-suppleanter deltaget på grunduddannel-
sen. I perioden har så godt som ingen nyvalgte TR 
valgt ikke at gennemføre uddannelsen.

Øvrige kurser og kompetenceafklaring
TL søsatte i sidste kongresperiode en systematisk 
kompetenceafklaring af tillidsrepræsentanterne. 
Kompetenceafklaringen skulle danne baggrund 
for at tilbyde den enkelte tillidsrepræsentant lige 
netop det kursus, der kan styrke de relevante kom-
petencer.

Kurserne, der tilbydes, er typisk FIU-kurser (fag-
bevægelsens interne uddannelse). 

Vi har i TL kunnet se, at mange tillidsrepræ-
sentanter manglede de samme kompetencer. 

”Ved udgangen af denne kongresperiode har TL i alt 554 
tillidsvalgte fordelt på 267 tillidsrepræsentanter og 287 
arbejdsmiljørepræsentanter. Antallet er dalet en anelse fra 
begyndelsen af perioden fra i alt 649 tillidsvalgte i 2016.”



Med baggrund i dette fik vi udviklet to kurser: Et 
bisidderkursus og et kursus om løn og lønforstå-
else. Kurset om løn og lønforståelse blev afholdt 
én gang med 22 deltagere, mens bisidderkurset 
er afholdt 3 gange med i alt 55 deltagere. Da det 
første bisidderkursus blev udbudt, gik der under en 
halv time, så var der tilmeldinger nok til 1 ½ kursus. 
Det giver TL en rigtig god idé om, at kompetence-
afklaring netop er det rigtige værktøj, hvis vi skal 
have et godt grundlag for at udvikle og tilbyde re-
levant efteruddannelse til tillidsrepræsentanterne. 

På baggrund af kompetenceafklaringerne er der 
udviklet kurser om lokalaftaler med fokus på hhv. 
arbejdstid og efteruddannelse, som begge afhol-
des i efteråret 2020.

Uddannelse af arbejdsmiljørepræsentanter
Der har været afholdt kurser særligt for TL’s 
arbejdsmiljørepræsentanter i 2016, 2017 og 
2018. Kurset består af to moduler på hver side af 
nytåret, så deltagernes mulighed for uddannelse 
som arbejdsmiljørepræsentant udnyttes mest 
muligt. Indholdet har udelukkende handlet om det 
psykosociale arbejdsmiljø, da det er det emne, der 
efterspørges mere viden inden for blandt vores ar-
bejdsmiljørepræsentanter. I 2019 udbød vi i stedet 
for TL’s egen uddannelse, en mulighed for at tage 
en akademiuddannelse i arbejdsmiljø. En gruppe 
arbejdsmiljørepræsentanter er i gang med at tage 
uddannelsen på Konventum. Når der er evalueret 
på det, vil vi beslutte, om vi skal fortsætte med 
vores egen uddannelse eller akademiuddannelsen. 

FIU (fagbevægelsens interne uddannelse)
TL har i kongresperioden været med til at kvalifice-
re og udvikle en række ansøgninger om projekter 
i FIU-udvalget. Nogle ansøgninger har omhand-
let undersøgelser, der skal gøre os klogere på et 
undervisningsemne, andre har været udvikling af 
nye kurser.

For TL har det været særligt givtigt på tre pro-
jekter, der drejer sig om udvikling og afvikling af 
kurserne:

•  Bedre lokalaftaler på industriens område

•  Den strategiske fællestillidsrepræsentant
•  Håndtering af ledelsesmæssige kulturforskelle på 

arbejdspladsen

Senest har der i FIU-udvalget været arbejdet 
med, hvordan vi får vores kollegaforbund i det nye 
FH med ind i FIU. Det er pt. kun de gamle LO-for-
bund, der er med i FIU udvalget. Baggrunden for 
dette er, at det kun er dem/os der betaler til fæl-
lesskabskurserne og fælles kursusudvikling. Men 
håbet er, at flere forbund på sigt vil være med. 
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Skoleområdet
Skoleteamet hører fra 1. januar 2019 under faglig 
afdeling, med forhandlingschefen som øverste 
leder. Personaleledelsen hører under udvalgte 
afdelingsformænd afhængig af, hvor konsulenten 
har sit tilhør. Teamet arbejder sammen på tværs 
af lokalafdelinger.

Skoleteamet har til opgave at synliggøre TL og 
organisere studerende på erhvervsskoler og er-
hvervsakademier og efterfølgende bidrage til fast-
holdelsen af de studerende. Indsatsen er bygget 
op omkring opsøgende arbejde på de relevante 
uddannelsesinstitutioner i form af besøg i klasser-
ne, afholdelse af minikurser og stande.

Fra start til slut og så lidt mere
Teamet arbejder målrettet på at være synlige for 
TL’s kommende medlemmer, fra de begynder på 
studiet, til de er færdige med uddannelsen. Målet 
er, at de melder sig ind i TL, mens de studerer. 
Teamet arbejder også med at fastholde de stude-
rende efter endt uddannelse.

Teamet forsøger at møde alle studerende på 
1. semester, så de ved, hvem TL er. TL er synlige 
i form af minikurser fx om praktiksøgning og 
LinkedIn og tilbyder faglige kurser og studieture/
busture til virksomheder og messer. Når sidste 

semester nærmer sig, holdes infomøder, om 
hvordan de nyuddannede skal forholde sig efter 
uddannelse. Teamet tilbyder jobsøgningskurser og 
LinkedIn kurser. Teamet ringer til dem, som kun er 
medlem af TL for at informere om TAK/dagpenge. 

Relationsarbejdet giver pote
Skolekonsulenterne har stærke relationer til ud-
dannelsesinstitutionernes kontaktpersoner, under-
visere, studievejledere, uddannelseschefer og stu-
derende. Det er afgørende for at sikre adgang til 
uddannelsesinstitutionerne. Relationen gør også, 
at TL bliver inviteret indenfor som strategisk sam-
arbejdspartner. I kongresperioden har TL kunnet 
tilbyde studieture til virksomheder i lokalområdet, 
så de studerede kan se og opleve virksomheder, de 
måske ikke havde overvejet at søge praktikplads 
eller job hos. Turene har været betalt af Arbejdsgi-
vernes og TL’s udviklingsfond. 

Virksomhederne har været meget positive 
overfor besøg, da de er interesseret i kvalifice-
ret arbejdskraft. Samlet set er relationsarbejdet 
med til at fremme at TL får indflydelse, både i 
form af tilbud om pladser i uddannelsesudvalg og 
invitationer til interne karrierearrangementer på 
erhvervsakademierne. Flere af skolekonsulenterne 
sidder i uddannelsesudvalg.
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TL’s tilstedeværelse på 
uddannelsesinstitutionerne
I takt med at uddannelsesinstitutionerne har 
strammet op om TL’s og andre forbunds adgang 
til de studerende, har teamet skærpet opfyldelsen 
af forskellige studerendes og uddannelsesinstitu-
tionernes behov. Øget relevans i udbud af kurser, 
workshop og aktiviteter til de studerende og 
nyuddannede. Det er stadig svært at få adgang 
til nogle uddannelsesinstitutioner, fx har KEA en 
politik om, at eksterne parter hverken må komme 
på besøg i klasserne eller have en stand i kantinen, 
andre steder foretrækker undervisere andre fagfor-
bund og spænder dermed ben for TL’s organise-
ringsarbejde.

Derfor er der ansat studieambassadører på 
nogle af uddannelsesinstitutionerne. Der er ansat 
14 ambassadører på 10 eller 20 timer pr. måned. 
De er konsulenternes forlængede arm, de kender 
studiekammeraternes interesser og taler deres 
sprog. De hjælper med at gøre TL synlig på sociale 
platforme, som kun de har adgang til. De sørger 
for at TL’s materialer er synlige, og de har gode 
forslag til stande og arrangementer, hvor TL kan 
være synlige. Skoleteamet deltager i de arrange-
menter, det er muligt, holder dimissionstaler  
– uddeler gaver og ”bedste kammerat”-priser.

Fastholdelse
Teamet arbejder sammen med lokalafdelingerne 
om at finde de rigtige faglige arrangementer, der 
kan medvirke til, at de nyuddannede vælger TL i 
fremtiden. Der er udarbejdet en fastholdelsesmap-
pe med relevante faglige kurser og arrangementer. 
Der arbejdes sammen i teamet, så arrangemen-
terne kordineres til at dække alle afdelinger. De 
seneste tre år har TL haft en stand på Building 
Green messen både i København og Aarhus. TL 
har tilbudt bustransport til studerende, så de kan 
komme afsted til messerne direkte fra uddannel-
sesstederne.

I 2018 gik teamet i gang med jobsparringspro-
jektet. Til dimissionen får alle et tillykke kort med 
et tilbud om at booke en times gratis jobsparring 
med hjælp til CV, ansøgning og LinkedIn profil. Fra 
juni 2018 til maj 2020 har 210 studerende/nyud-
dannede benyttet sig af tilbuddet. 168 af dem er 
stadig medlem af TL.

I år har teamet også ringet til nyuddannede, 
som har være gratis medlem i 3 måneder efter 
endt uddannelse og nu skal til at betale for med-
lemskabet. De fleste har været meget taknem-
melige for at vide, at TL er der for dem i den svære 
coronatid. Der er ringet til 476 medlemmer, hvoraf 
41 ønskede at blive udmeldt.
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Fagfestival
TL’s første fagfestival blev holdt i efteråret 2015, hvor 
de faglige netværk for Procesteknologer, Bygge/
Anlæg og Tekniske designere & Assistenter samtidig 
holdt deres landsmøder. 200 medlemmer fra de 
nævnte faglige netværk deltog i workshops om bl.a. 
droner, fødevaresikkerhed og nudging. 

I 2017 og 2019 blev der igen holdt Fagfestival, nu 
med noget større rammer og flere tilbud om oplæg, 
spændende værksteder, inspiration og netværk med 
andre TL medlemmer og hhv. 442 og 475 deltagende 
medlemmer inden for alle brancher og netværk.

Programmet vekslede mellem fagspecifikke fore-
drag, workshops og foredrag med personlig udvik-
ling, arbejdende værksteder og stande med rådgiv-
ning dels fra TL og dels fra samarbejdspartnere. 

De faglige netværk havde en fælles stor stand og 
gjorde en stor indsats for, at Fagfestivalen blev til 
en stor succes, og de var medvirkende til, at 89% af 
deltagerne vil anbefale andre at deltage fremover. 
Der blev holdt årsmøder i de faglige netværk som en 
afslutning på fagfestival. 



Teknik & Design 
Freelancebureau
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Teknik & Design Freelancebureau (T&D) har 
siden 1992 hjulpet freelancere med at administrere 
papirarbejdet i forbindelse med freelancejobs.

Vores kerneopgave er at gøre livet lettere og 
tryggere for alle, som arbejder projektorienteret 
eller drømmer om at starte selvstændig virksom-
hed.

Freelancerne finder selv kunderne og bliver 
ansat som lønmodtagere hos T&D, i den periode 
opgaven varer. Mange bruger T&D som alternativ 
til at starte selvstændig virksomhed, da vi tilbyder 
tryghed i form af løn under sygdom, løn selvom 
kunden ikke betaler, forsikringsdækning og admi-
nistration af skat, moms og feriepenge. 

Antallet af freelancere, som kører jobs hos T&D, 
er stigende, og omsætningen er i perioden steget 
fra 8.8 mio. kr. i 2016 til 10.2 mio. kr. i 2019. 

T&D blev billigere 
I september 2018 lancerede HK et servicebureau, 
som tilbyder ydelser magen til T&D. Dette tiltag 
udfordrede vores prispolitik, som på daværende 
tidspunkt var 16% til TL-medlemmer, 18% til sam-
arbejdspartnere og 20% til alle andre. HK’s bureau 
kostede 8% for alle – uanset medlemskab. T&D 
ønskede fortsat at være konkurrencedygtige og 
valgte derfor at sænke gebyret til 8% og dermed 
fortsat være freelancernes foretrukne samarbejds-
partner. Siden gebyrnedsættelsen i oktober 2018 
har vi fået flere freelancere i bureauet, og omsæt-

ningen er steget, så selvom det naturligvis betød 
en lavere indtjening, var den nye prispolitik det 
rigtige valg.

T&D går online
I 2017 udviklede vi i samarbejde med et eksternt 
firma en forbedret brugerflade i vores eksisterende 
databasesystem. Mange arbejdsprocesser blev 
digitaliseret, så systemet blev mere tidssvarende 
og effektivt. I foråret 2019 åbnede vi for den nye 
online brugerflade ’Mit T&D’. Nu kunne nye free-
lancere oprette sig i databasen, og eksisterende 
freelancere kunne se deres freelancejobs, kontrak-
ter og lønsedler i den GDPR-sikrede portal. Samti-
dig kunne de oprette et nyt freelancejob hjemme 
fra sofaen og sende aftalen til kundens godken-
delse digitalt. Investeringen i det nye system har 
forbedret brugeroplevelsen væsentligt og forkortet 
ekspeditionstiden betragteligt.

Udvikling af T&D
T&D arbejder fortsat på at udbrede kendskabet til 
TL’s unikke tilbud til freelancere. Med afsæt i den 
nye digitale platform vil vi kommunikere mere stra-
tegisk til udvalgte målgrupper. Freelancearbejde 
er i fokus på nutidens arbejdsmarked, og hos T&D 
kan vi give tryghed til atypisk ansatte og mulighed 
for fleksibilitet til alle, som ønsker balance mellem 
familie- og arbejdsliv.

T&D



Økonomiafdelingen
Mål og opgaver
I kongresperioden har økonomiafdelingen taget 
hul på digitalisering og automatisering af økono-
mi- og regnskabsfunktionen for at sikre en mere 
effektiv og optimal udnyttelse af ressourcerne.

Økonomiafdelingen varetager økonomi- og 
regnskabsfunktionen for alle TL’s og TAK’s regn-
skaber, bortset fra hovedparten af de lokale regn-
skaber. Funktionen omfatter alle de opgaver, som 
en økonomi- og regnskabsfunktion forventes at 
varetage. Derudover varetager afdelingen admini-
stration af TL’s ejendomme og lejemål.

Et meget vigtigt mål er at sikre, at der bliver 
holdt et skarpt øje med økonomien i TL og TAK 
samt bistå ledelsen med relevant økonomirappor-
tering og økonomiske beregninger som grundlag 
for den økonomiske ledelse af TL og TAK.

Det er ligeledes vigtigt for afdelingen at sikre 
en god og effektiv service over for medlemmer, 
tillidsrepræsentanter, debitorer, leverandører, 
lokalafdelinger, forbundskontoret, forretningsfor-
bindelser og andre interessenter. 

Udviklingsopgaver i kongresperioden 
Ud over de faste driftsopgaver har økonomiaf-
delingen haft udviklingsopgaver med henblik på 
at optimere og effektivisere driften. En stor del af 
disse udviklingsopgaver har været udført i sam-
arbejde med afdelinger på forbundskontoret og 
lokalafdelinger. 

De væsentligste udviklingsopgaver: 

•  Indført digitalt rejseafregnings- og ud-
lægssystem for medlemmer og ansatte

•  Implementeret nyt økonomi- og lønsy-
stem med udelukkende digitale bilag

•  Påbegyndt implementering af nyt med-
lems- og a-kassesystem Føniks

•  Overtagelse af bogføring og regnskabs-
udarbejdelse for 2 lokale afdelinger
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Økonomiafdelingen
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Ejendomsadministration 
TL har en ejendomsportefølje og lejemål, som skal 
administreres. Ejendomsporteføljen og lejemål 
består af følgende pr. maj 2020:

Ejendomme: Nørre Voldgade 12, 1358 København 
K // Kronprinsensgade 19, 5000 Odense C // Øl-
godvej 7, 9220 Aalborg Øst // Exnersgade 37, 6700 
Esbjerg // Østergade 25, 1., 7400 Herning // Kong 
Georgs Vej 11, 2000 Frederiksberg.

Lejemål: Frederiksgade 7, 2., 3400 Hillerød // Jern-
banevej 18, 1., 4100 Ringsted // Sjællandsgade 32, 
7100 Vejle // Dusager 16, 8200 Aarhus N // Skibbro-
en 12, 6200 Aabenraa

Ejendommene og lejemålene er kontorlokaler for 
TL og TAK. En af ejendommene – Kong Georgs Vej 
11 på Frederiksberg – er udlejet til tredjemand. 

Økonomiafdelingens udfordringer og nye 
tiltag
Økonomiafdelingen arbejder videre med at opti-
mere overvågningen af TL’s og TAK’s økonomi for 
at sikre, at ledelsen til enhver tid har et pålideligt 
overblik over økonomien. Endvidere arbejder af-
delingen videre med at digitalisere og effektivisere 
forretningsgange og processer med henblik på at 
sikre en optimal udnyttelse af ressourcerne. Det 
gælder også omkostningerne i TL. Her vil afde-
lingen bidrage til, at vi fortsat holder fokus på 
omkostningsbevidstheden i TL. Endelig vil afde-
lingen i den næste kongresperiode have fokus på 
yderligere digitalisering af økonomi- og regnskabs-
funktionen til gavn for medlemmer og ansatte i TL 
og TAK. 



60

T
e

k
n

isk
  L

a
n

d
sfo

rb
u

n
d

 / 50. O
R

D
IN

Æ
R

E
 K

O
N

G
R

E
S

 2
0

2
0

Kongresperioden har stået i it-sikkerhedens tegn 
med stadig flere it-trusler og dermed mere it-sik-
kerhed, der skal indtænkes i alle systemer. Der er 
brugt mange ressourcer på at observere hændel-
ser og forbygge kompromittering af it-systemerne.

Indførsel af persondataforordning har betydet, 
at vi har gennemgået processer og arbejdsgange. 
Der er udarbejdet nye retningslinjer for brug af 
it-systemer, ligesom medarbejderne har gennem-
ført awareness uddannelse for en bedre it-sik-
kerhed. It-afdelingen arbejder hele tiden på at 
optimere arbejdsprocesserne og sikre, at it-syste-
merne hænger bedst muligt sammen til gavn for 
medarbejdere og medlemmer.

. 
IT-sikkerhed og persondataforordning
Også i forbindelse med persondataforordningen, 
der blev indført i 2018, er arbejdsprocesser gen-
nemgået og optimeret for at sikre, at TL og TAK 
lever op til lovgivningen.

De daglige og mere udspekulerede it-trusler 
kræver, at medarbejderne er bevidste om deres 
adfærd i forbindelse med brug af internet og 
håndtering af mails. Der adresseres bunker af 
mails med SPAM og vira, som vi skal have stort fo-
kus på for at undgå nedetid og kompromittering. 
Derudover er det vigtigt med et beredskab, hvis 
uheldet alligevel skulle være ude.

It-afdelingen har indført en ekstra sikkerhed 

ved adgang til TL’s netværk udefra. Sikkerheden 
betyder, at der skal bruges en engangskode der 
modtages på SMS hver gang man via VPN skal 
tilgå TL’s netværk udefra.

It-afdelingen har tegnet abonnement på Intune 
– et MDM system – der skal højne sikkerheden på 
mobile devices. Derudover skal systemet på sigt 
benyttes til administration og distribution af 
software til pc’er og bærbare. Systemet ligger helt 
i tråd med strategien om indkøb- og brug af stan-
dardsystemer, da det er et Microsoft produkt. 

Udvikling af Sikker kommunikation i 
sagssystemet GetOrganized 
Dette projekt var ligeledes en del af personda-
taforordningen, idet vi ønskede at få udviklet en 
løsning i Mit TL, hvor TL kan kommunikere og dele 
data med medlemmerne. Samtidig er GetOrgani-
zed en del af løsningen, da korrespondancen til og 
fra medlemmerne automatisk lægges i sagssyste-
met og kan vises på Mit TL. Løsningen blev idriftsat 
i 4. kvartal 2018.

I januar 2019 indførte vi end-to-end kryptering 
af mails til dem, der ikke kunne modtage vores 
korrespondance i Mit TL eller ved hjælp af en 
certifikatløsning. Dette medførte imidlertid store 
problemer, da vores medlemmer ikke kunne åbne 
disse mails. Derfor opgraderedes vores mailserver, 
så alle mails sendes med TLS version 1.2, der er en 

IT-afdelingen→
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kryptering af mailtransporten. Datatilsynet har 
godkendt TLS 1.2 som værende sikker.

Opgradering af harddiskplads og 
udskiftning af Hosts til virtuelle servere
Efter en udbudsrunde valgte vi en cloudløsning, 
hvor hardware og storage er i et datacenter uden-
for TL. Dette gør at vi ikke selv skal købe hardware 
og storage. Løsningen er baseret på IaaS (Infra-
structure as a Service), hvor udstyret finansieres af 
datacenterleverandøren, der samtidig har ansvar 
for sikkerhed, drift og producentopgraderinger. 
Den 4-årige aftale trådte i kraft april 2018. 

Nye switche og brugerstyringssystem
Der er blevet indkøbt og opsat nye switche til hele 
landet. I 2018 blev implementeret et brugersty-
ringssystem (Compliance Suite), der opfylder reg-
lerne i persondataforordningen og gør det enklere 
at oprette, nedlægge og vedligeholde brugere ud 
fra roller og regler. Det betyder også mere gen-
nemsigtighed i forhold til brugernes rettigheder på 
tværs i systemerne.

Føniks, Medlemsportalen og Mit TL
I forbindelse med overgangen til Føniks skulle der 
idriftsættes en ny loginhandler med understøttelse 
af NemID, idet KMD udfasede den gamle. Det er 
nu blevet idriftsat, ligesom stamdataene fra Føniks 

vises i Mit TL. De systemer der brugte det gamle 
medlemssystems data, skulle ændres, så det var 
Føniks data der blev benyttet i stedet. Det har ta-
get lang tid at få på plads grundet forskellige ud-
fordringer med tilgang til database og ændringer 
af dataindhold fra det gamle system til det nye.

COVID-19 og udfordringer
I forbindelse med Covid-19 blev alle medarbejdere 
hjemsendt og skulle arbejde hjemmefra.

IT har i den forbindelse fået idriftsat hjemme-
arbejdsmuligheder med VPN, SMS-passcode og 
softwarebaseret telefoner, så det var muligt at 
betjene medlemmerne hjemmefra og tilgå alle 
it-systemerne, som hvis man sad på kontoret.

Der er indkøbt et nyt telefonsystem, men vi har 
desværre måtte udskyde implementeringen blandt 
andet på grund af Føniks projektet. Medlemmerne 
har i øjeblikket to indgange til TL, nemlig Mit TL og 
Medlemsportalen. Der arbejdes på at integrere de 
to indgange. 

Der er pt. ingen integration mellem sagssyste-
met GetOrganized og Medlems- og A-kassesyste-
met Føniks, men der arbejdes på en integration. 
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Teknikernes A-kasse har i kongresperioden været 
administrativt påvirket af reformer på beskæf-
tigelsesområdet. Særligt har Dagpengereform i 
2017 påvirket dagligdagen i a-kassen markant. 
Mindre indgribende har Forenklingsreformen i 2019 
været. 

Nyt It-system i TL og TAK har siden sommeren 
2018 og frem indtil nu, sommeren 2020 – påvirket 
a-kassens arbejde væsentligt og krævet mange 
ressourcer. 

Ledigheden har i kongresperioden overvejende 
været faldende og fulgt opsvinget i dansk økono-
mi de seneste par år. Generelt ligger ledigheden 
blandt TL’s medlemmer omkring 2% over lands-
gennemsnittet. Denne tendens har være gennem-
gående hele kongresperioden. 

Trainee-ordningen for ledige dimittender med 
videregående uddannelse har med succes hjulpet 
en større gruppe TL-medlemmer videre mod det 
første job eller i job.

Kilde: TL’s ledighedsstatistik

jan/16 jan/17 jan/18 jan/19 jan/19

TL 

Generelt

1

2

3

4

5

6
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Ledighedsudviklingen blandt TL's medlemmer   

Graf 1: TL-ledighed generelt sammenlignet med Danmarks statistik i perioden januar 2016- juli 2020 (fuldtidsledige)

Anmærkninger: 
Ledighed vist 
som procent 
siger kun 
noget om den 
procentvise 
belastning. 
Procenten frem-
kommer ved at 
måle antallet af 
ledige i forhold 
til aktuelle 
medlemstal (ar-
bejdsmarkedstil-
knyttede).
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Ledighedsudviklingen blandt TL’s 
medlemmer
Frem til COVID19-krisen fra marts 2020(se neden-
for) har ledigheden været overvejende faldende. 
Der har dog været en lille stigning i ledigheden 
henover foråret i 2019. TL’s medlemmer har været 
godt med i opsvinget de seneste år.

Dimittender 
Aktuelt udgør dimittender 51% af det totale antal 
ledige i TL. Dimittendledigheden har henover årene 
i kongresperioden været stabilt høj. Ledigheden 

er forsat højest inden for designområdet i bred 
forstand. Det gælder uddannelser som f.eks.  
multimediedesigner og designteknolog.

I perioden 2018-2019 har a-kassen iværksat en 
særlig indsats for dimittender med uddannelse 
inden for designområdet med midler fra trainee- 
ordningen, som har været tildelt forbund med 
ledige dimittender med en videregående uddan-
nelse. 

Nedenfor ses tabel, der viser dimittendledighe-
den i TL i perioden 2016–2020 

 

Graf 2: Andel ledighedsberørte dimittender.
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Kilde: TL’s ledighedsstatistik
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Dagpengereformen del 1
– i ikrafttræden 2. januar 2017 
A-kasserne var overvejende positive over for det 
nye dagpengesystem, hvis hoveddel trådte i kraft 
2. januar 2017. Det, konkluderede direktør for 
Danske A-kasser Verner Sand Kirk i pressen på 
dagen, hvor Dagpengereformen trådte i kraft. 
Dog var der enighed om, at der fortsat var plads til 
forbedringer. 

Lavere dimittendsats 
En del af finansieringen af de forbedringer, der 
ligger i det nye dagpengesystem, hentes fra 
dimittendområdet. Dimittender får i det nye dag-
pengesystem en lavere sats. Det er en væsentlig 
forringelse. Som noget nyt introduceres forsørger-
begrebet i dagpengesystemet. Således differentie-
res satsen for dimittender afhængigt af, om man 
er forsørger eller ikke 

Dimittender uden forsørgerpligt for børn får 71,5 
pct. af den maksimale dagpengesats, mens di-
mittender med forsørgerpligt for børn får 82 pct. 
af den maksimale dagpengesats. Det er stadig 
muligt at få en beregning efter et arbejdsophør, 
hvis dimittender efter uddannelsens afslutning 
i mindst 3 måneder har fået indberettet ind-
tægt, når der er forløbet mindst 6 måneder efter 
opnåelse af dagpengeretten. Herefter beregnes 
medlemmets sats efter de almindelige regler

Fakta om det nye dagpengesystem

•  Fra 2. januar 2017 kunne ledige forlænge dag-
pengeperioden med op til et års ekstra dag-
penge ved at optjene arbejdstimer fra småjob 
og vikariater. Før skulle ledige arbejde i et år, 
inden de havde genoptjent retten til dagpenge. 
Nu optjener ledige dagpengeret i forholdet 1:2. 
Når de arbejder én dag, får de ret til to dage på 
dagpenge. Set fra de lediges synsvinkel er det 
nye system lidt bedre end det hidtidige. Tidlige-
re ville en ledig ryge ud af dagpengesystemet, 
selvom man havde genoptjent 11 måneders 
arbejde og kun manglede 1 måned. 

•  Det nye dagpengesystem regner i måneder og 
timer i stedet for i dage og uger, som tidligere. 
Det er i udgangspunktet en god idé. 

•  Alle ledige har en beskæftigelseskonto med 
mulighed for fleksibel genoptjening. 

•    Optjening af dagpengeret skal baseres på 
indkomst for personer, der ikke er i berøring med 
dagpengesystemet. Den indkomstbaserede 
optjening gælder, når en person første gang 
indplaceres i dagpengesystemet, mens gen-
optjening af retten til en ny dagpengeperiode, 
inden dagpengeperioden er opbrugt, og den nye 
fleksible genoptjening er timebaseret.

•  Medlemmet har ret til 3.848 timers dagpenge. 
Indplacering sker fra den 1. i måneden, hvor 
ledighed indtræder

•  Der er fortsat ret til supplerende dagpenge i 30 
uger inden for 104 uger i måneder, hvor der er 
udbetalt dagpenge. 

•  Forbruget skal ske inden for referenceperioden 
på 36 måneder. Der er fortsat mulighed for at 
forlænge referenceperioden og mulighed for 
fleksibel forlængelse af dagpengeperioden i op 
til 1.924 timer inden for 18 måneder på bag-
grund af løntimer i dagpengeperioden.
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Dagpengereform del 2 – selvstændige og 
freelancere 
Trådte i kraft d. 1.10.18 (supplerende dp og med-
regning af B-indkomst d.1.1.19)

Fakta om dagpengesystem for selvstændige: 
I rapporten ”Et nyt dagpengesystem for fremti-
dens arbejdsmarked” fra april 2017 fremlægges 
en ny dagpengemodel for selvstændige. Modellen 
i rapporten rummer et moderniseret og fleksibelt 
dagpengesystem, som kan håndtere nye, skif-
tende og sammensatte beskæftigelsesformer. 
Regelsættet på området forenkles og gøres mere 
gennemskuelige og giver større vished og forud-
sigelighed om rettigheder for selvstændige og 
atypisk beskæftigede. 

Hovedelementerne i den nye dagpengemodel og 
regelsættet for selvstændige og freelancere er 
følgende:

 
•  Skellet mellem lønmodtagere og selvstændige 

i dagpengesystemet ophæves 
•  Det er ikke længere er personen, som define-

res som selvstændig eller lønmodtager, men 
derimod personens aktiviteter, som det også 
er tilfældet i skattesystemet

•  Den nye dagpengemodel for selvstændige 
læner sig i langt højere grad op ad skattesy-
stemet

•  Indtægter, der betales skat af, er grundlaget 
for adgang til dagpengesystemet og den 
udbetalte sats

•  Det bliver muligt at have drift af selvstændig 
virksomhed samtidig med dagpenge uden 
sondring mellem hoved-og bibeskæftigelse. 
Ligeledes bliver ophør med selvstændig virk-
somhed enklere

•  Den nye model er mere objektiv og bygger i 
højere grad på registeroplysninger og digitale 
løsninger 

•  B-indkomst kan medregnes til optjening af 
dagpengeret og beregning af sats (gældende 
fra 1. januar 2018).

Den nye model og det nye regelsæt for selv-
stændige har været længe ventet i a-kasser, der 
har selvstændige medlemmer - herunder Tekniker-
nes A-kasse. De nye regler for dagpenge er en klar 
forbedring for vores selvstændige medlemmer.

 
Uhensigtsmæssigheder og problemer i det 
nye dagpengesystem
Et vigtigt element i dagpengereformen har været 
øget gennemsigtighed for det ledige medlem 
blandt andet gennem digitalisering. Den ledige har 
på job.dk adgang til sine egen beskæftigelseskon-
to, så man kan følge sit dagpengeforbrug. 

Men kompleksiteten er ikke blevet mindre hver-
ken for den enkelte ledige eller for a-kassen. 

Karensdage: Ledige trækkes en karensdag hver 
4. måned i al den tid, der er ret til dagpenge. 

Genoptjening: Muligheden for fleksibel forlæn-
gelse giver en del medlemmer længere dagpenge-
ret. Det redder mange ledige for en stund. Tilbage 
i 2010 fjernedes muligheden for at optjene en ny 
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dagpengeperioden med det halve arbejdskrav. 
Den fleksible forlængelse er en slags plaster på 
såret fra den gang.

Lav sats ved deltidsarbejde: Et argument i 
dagpengereformen var, at det skulle kunne betale 
sig at tage deltidsjob. Medlemmer, der gør som 
reformen lægger op til, risikerer at få en lave-
re dagpengesats, fordi de nu skal beregnes på 
baggrund af de deltidsjob, de har kunnet ”skrabe 
sammen” de seneste par år.

Den såkaldte weekendregel betyder, at med-
lemmer, der arbejder anderledes end 7 timer og 
24 minutter pr. dag fra mandag til fredag, bliver 
straffet, hvis de bliver ledige eller går i arbejde 
midt i en måned. 

Lavere dimittendsats: Den føromtalte lavere 
dimittendsats er en klar forringelse.

Supplerende dagpenge: Muligheden for sup-
plerende dagpenge blev med dagpengereformen 
reduceret fra 78 uger til 30 uger. Det er en betyde-
lig forringelse.

Reguleringer – en ny stor administrativ 
opgave i a-kassen
At regne i måneder i stedet for timer betyder, at 
man reelt i fremtiden skal forholde sig til både for-
ventede og faktiske forhold og regne i timer, i dage, 
i uger og i måneder samtidigt – modsat tidligere, 
hvor vi alene regnede i dage og i uger på baggrund 
af faktiske forhold. Dette er nyt i forhold til måden 
vi hidtil har administreret a-kasse-lovgivningen.

I den månedsvise beregning vil der være perio-

der, hvor vi kommer til at udbetale dagpenge til 
en ledig uden at have endelig og fyldestgørende 
dokumentation for ledigheden. 

Reguleringsopgaven blev en stor ny admini-
strativ opgave i a-kassen, som kostede og koster 
mange ressourcer hver måned. 

Digitalisering af dagpengesystemet 
En af intentionerne med dagpengereformen var 
ifølge Dagpengekommissionen, at dagpengesyste-
met skulle moderniseres og i højere grad indret-
tes efter den virkelighed, der eksisterer i det 21. 
århundrede. Dagpengesystemet skal være mere 
digitalt, registerbaseret og automatisk end i dag 
og bevæge sig mere væk fra de manuelle registre-
ringer, egne indberetninger fra ledige og behov for 
kontrol, hedder det i rapporten.

Mere administration og øgede IT-udgifter 
Det nye dagpengesystem er blevet mere kom-
pliceret administrativt. Den øgede digitalisering 
har sine fordele i forhold til gennemskuelighed og 
overblik, men under et har dagpengereformen 
øget de administrative opgaver og udgifterne til IT 
i a-kasserne væsentligt. Oprindeligt har der været 
en ambition om at nå frem til et mere enkelt og 
administrerbart system. Det er ikke tilfældet. Digi-
taliseringen og samkørslen af oplysninger og data 
i it- systemer har øget a-kassernes administrati-
ve opgaver. En lang række nye digitale løsninger 
kræver et øget antal kontroller, som a-kasserne 
skal foretage. 
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Forenklingsreformen
Der blev indgået aftale om en forenklet beskæf-
tigelsesindsats d. 23. august 2018 på beskæftigel-
sesområdet. Forliget er et bredt politisk forlig, hvor 
alle partier med undtagelsen af Alternativet og 
Enhedslisten er parter. 

Reformen trådte i kraft 1. januar 2020.
Forliget indebærer en sidestilling af forsikrede 

ledige med arbejdsmarkedsparate kontanthjælps-
modtagere i forhold til brugen af beskæftigelses-
politiske redskaber. Derudover får forliget betyd-
ning på følgende områder for de forsikrede ledige:

 
•  Samme antal samtaler mellem den ledige og 

jobcentret. Samtaler kan nu placeres mere 
hensigtsmæssigt 

•  A-kasserne skal afholde det samme antal 
samtaler som hidtil 

•  A-kassen skal deltage i samtlige fællessamta-
ler. Der er i kontaktforløbet i alt 3 fællessam-
taler. Disse kan dog erstattes af videodeltagel-
se fra a-kassen, men personligt fremmøde for 
medlem og jobcenter. Vælger medlemmet at 
a-kasse også skal møde personligt, skal det ske

•  Der indføres fælles regler for ret og pligt tilbud 
uanset alder. Dette tilbud skal iværksættes 
efter 6 måneders ledighed 

•  Jobloggen bliver omdrejningspunktet for 
dagpengemodtagerens kontakt til jobcentret. 
Reglen om bekræftelse hver 7. dag afskaffes 

•  Redskabsanvendelsen skal fremover have et 
jobsigte, og der skal beskrives et job mål

•  Virksomhedspraktik fastsættes til 4 uger og 
private løntilskud til max 6 måneder og offent-
lige løntilskud til 4 måneder 

•  Varighedsbegrænsning på 6 ugers uddannelse 
fjernes 

•  Udvalgte a-kasser kan overtage indsatsen for 
de ledige de første 3 måneder. Der igangsæt-
tes et 4-årigt forsøg. Forsøget vil dække 25% 
af de nyledige. Forsøget forventes iværksat 
sommeren 2019. Forsøget er stærkt politisk 
styret af forligspartierne, som er med i udvæl-
gelsen af deltagende a-kasser 

Forenklingsreformens resultater er endnu ikke 
markant synlige i a-kassens dagligdag. Mange af 
initiativerne er knyttet op på jobcentrenes praksis 
og skulle via forenklede og færre proces- krav i 
jobcentrene skabe bedre forløb og tilbud for ledi-
ge. Teknikernes A-kasse valgte sammen med flere 
andre a-kasser ikke at byde ind på deltagelse i det 
4-årige a-kasseforsøg, som vurderedes at være 
for ressourcekrævende. I a-kasseforsøget afprøves 
blandt andet, at a-kasserne alene har kontaktfor-
løbet de første 3 måneder og i opsigelsesperioden. 
Ni a-kasser er med i forsøget. Forsøget evalueres 
undervejs og til slut. A-kasserne håber at kunne 
permanentgøre, at vi har indsatsen for vores ledi-
ge medlemmer de første 3 måneder. 
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Føniks – TL’s nye IT-system
I 2017 TL indgik kontrakt med KMD om 
Føniks II – det nye it-system til erstatning 
for det mere en 25 år gamle Winnie 

Implementering blev påbegyndt som-
meren 2018 med forventet overgang til 
Føniks november 2018. Først i november 
2019 gik TL over på Føniks efter en del 
forsinkelser. 

Føniks-implementeringen gik ind i den sidste 
faser før overgang i uge 47 2019. Lang tids intens 
forberedelse og et stort arbejde blandt medar-
bejderne særligt i a-kasse med test, undervisning, 
datavask og et utal af styregruppe – og projekt-
ledermøder møder lå forud for d. 20. november, 
hvor overgangen skete.

Status  – ultimo juni 2020
TL og TAK har nu arbejdet i Føniks i 7 måneder. 

Det har været en udfordrende periode med 
en stejl læringskurve for alle medarbejdere, der 
dagligt bruger Føniks, som deres primære IT-ar-
bejdsredskab.

Vi har på grund af årsskiftet skulle forholde os til 
to systemer – både Winnie og Føniks. Årsskiftet har 
i særdeleshed påvirket Økonomiafdelingens års-
regnskabsarbejde og Medlemsafdelingen, som har 
haft udfordringer med blandt andet fejlbehæftede 
kontingentopkrævninger. A-kassen har og har haft 
en del udfordringer med dele af dagpengeudbe-
talingerne, men er langt overvejende lykkedes, så 
medlemmerne har fået deres penge til tiden. 

KMD understøtter fortsat 
med fejlrettelser og øvrig bistand i forbindel-
se med uhensigtsmæssigheder. Perioden efter 
overgang kaldes hypercare-perioden. Her arbejdes 
der med udvidet fokus på fejlrettelser, mangler og 
uhensigtsmæssigheder. Den er fortsat frem til nu 
og fortsætter et stykke tid endnu, indtil vi når en 
normaliseret drift. 

Medarbejderne i a-kassen, Økonomiafdelingen 
og Medlemsafdelingen har ydet en helt ekstraor-
dinær indsats og udvist en stor tålmodighed og 
ildhu for at få sagsbehandlingen til at glide. Den 
indsats kan ikke undervurderes. 

Alle ser frem til, vi kommer over de udfordringer 
med fejl og uhensigtsmæssigheder, der er p.t. 
og kan profitere af de muligheder Føniks også 
rummer. 

Føniks vil blive udviklet i tæt samarbejde mellem 
KMD og os kunder de kommende år. 

 
TL Trainee-indsats 2017, 2018 og 2019
LO a-kasser (fra 2019 FH- a-kasser) med ledige 
dimittender med videregående uddannelser har 

 

	SÅDAN	FÅR	DU	RET	TIL		DAGPENGEPÅ	BAGGRUND	AF	DIN	AFSLUTTEDE	UDDANNELSE

ER	DU	ALLEREDE	MEDLEM	AF	TEKNIKERNES	
A-KASSE?

HVORNÅR	
FÅR	 DU	 DINE	DAGPENGE?

Tillykke! Husk at give os besked om, at du er færdiguddannet, så har  du sikret din dagpengeret, hvis du bliver ledig.

Tilmeld dig som jobsøgende og udfyld ledighedserklæringen på  TL’s A-kasse.

Du har ret til 
dagpenge fra 

uddannelsens 
afslutning. 

Vær opmærksom på, at dagpenge udbetales bagud.

Du skal vente en ekstra måned på dag-penge, fordi du først har ret til dagpenge 1 måned efter uddannelsens afslut-ning. Vær opmærk-som på, at dagpenge udbetales bagud.

BEMÆRK: Hvis du har afsluttet en top up-uddannelse, kan uddannelsen 

tidligst anses for afsluttet 18 måneder efter, at den er påbegyndt.

Det kaldes 

karensperioden, 

som er 1 måned

HAR	DU	SPØRGSMÅL?	Læs mere på TL.DK/A-KASSE/DAGPENGE	eller kontakt din lokale TL afdeling.

HAR	 DU	
FÅET	 JOB?

Søg om optagelse som nyuddannet på  tl.dk/blivmedlem.

Udfyld slut-erklæringen i net-a-kassen på tl.dk.

JA

JA

NEJ

NEJ

Du 
har været 

medlem af 
a-kassen i 1 år eller mere, da din 

uddannelse 
sluttede.

Du har 
ikke været 
medlem af 

a-kassen i 1 år eller mere, da din 
uddannelse 

sluttede.

TEKN
IKS	LAN

D
SFO

R
BU

N
D

,	FEBR
U

AR
	2019

Du skal gøre det
SENEST	14	DAGE	

EFTER	
din sidste eksamen.
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fået bevilget midler i 2017, 2018 og 2019 til at give 
et målrettet tilbud, der skal understøtte ledige 
dimittender til at komme i job. 

TL’s mål for projektet har været at tilbyde med-
lemmer, som er ledige dimittender et forløb, som 
indeholder workshops med sparring om karriere, 
job og arbejdsmarked og en virksomhedspraktik 
på en relevant virksomhed. At få kontakt med 
relevante virksomheder, som har mod på at tage 
en ledig dimittend ind i op til 8 uger og vil gøre 
en ekstra indsats for at give en ledig konkrete og 
brugbare erfaringer på en virksomhed, som kan 
føre til øgede jobmuligheder, er et væsentligt mål. 

De samlede erfaringer fra trainee-projektet 
viser, at indsatsen har været en farbar vej for 
ledige dimittender og i tilbagemeldingerne har 
medlemmerne givet udtryk for en høj tilfredshed 
og er blevet hjulpet godt på vej til det første job. 
En tilbagemelding har været, at TL er blevet synlig, 
som en sparringspartner i karriere og job.

Målgruppen har overvejende været dimittender 
indenfor de kreative fag – herunder designere. 

Det er den målgruppe i TL, der har de største 
udfordringer med at få varige job. Trainee-indsat-
sen forsætter i den kommende kongresperiode, da 
der fortsat afsættes midler til ordningen. 

Graf 3: Antal ledige i TAK under COVID19-krisen
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Kilde: TL’s ledighedsstatistik
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COVID-19 krisen forår 2020 
Det meste af Danmark lukkede ned d. 13. marts 
2020 på grund af COVID19. 

Under nedlukningen blev den lovpligtige be-
skæftigelsesindsats suspenderet. Ledige med-
lemmer skulle ikke deltage i lovpligtige samtaler, 
skulle ikke søge bestemt antal job og fik kun 
i begrænset omfang tilbud fra jobcentrene. 
Derudover har alle ledige fået 5 1/2 måneders 
forlængelse af dagpengeperioden. Perioden fra d. 
9. marts til og med d. 31.august 2020 tæller ikke 
med i den 2-årige dagpengeperiode. For medlem-
mer på sygedagpenge er der også lempeligere 
regler. Suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen 
blev ophævet for alle regioner d.15. juni 2020. 

Graf 4: Antal ledige fordelt på TAK-enheder under Coronakrisen

 Antal ledige fordelt på TAK-enheder under coronakrisen    
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COVID19-krisen har ramt TL’ medlemmer hårdt. 
Tabellen viser ledighedsudviklingen fra 18.3. – 26.5.2020. 
Ledigheden i TL er samlet steget med omkring 33% un-
der krisen. Det er en kraftig stigning.TL kan dog forvente 
en yderligere stigning i ledigheden, når hjælpepakkerne 
udløber – ligesom der kan være medlemmer i opsigelses-
periode, som melder sig ledige den kommende tid.

Grafen nedenfor viser ledigheden fordelt på 
TAK-enheder under Coronakrisen. Her fremgår det, 
at ledigheden er steget på alle TAK-enheder under 
COVID19-krisen.

Vi kan ikke se de endelige konsekvenser af  
COVID19-krisen for Danmarks økonomi og dermed 
arbejdsmarkedet. Krisen er under alle omstændig-
heder ikke ovre. 

Kilde: TL’s ledighedsstatistik
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I TL er der 11 faglige netværk, som er opdelt 
enten efter uddannelse eller branche. Derudover 
er der, på tværs af brancher, udvalget TL Ungdom, 
som er for unge under 30 år.

De faglige netværks primære opgave er at 
komme med idéer til fagrelevante arrangementer/
kurser eller workshops for medlemmer samt stå 
for afholdelse af arrangementet. 

Bidragene herunder er forfattet af de enkelte 
netværks formænd ultimo maj 2020.

Landsmøder & Fagfestival
I kongresperioden har de fleste af landsmøderne 
været afholdt i forbindelse med TL’s Fagfestival. 
Idéen om Fagfestival opstod efter, at de faglige 
netværk mødtes til en Bootcamp med ideudvikling 
i efteråret i 2015. 

De faglige netværk har været med til at sætte 
rammerne for Fagfestival i 2017 og 2019. De har 
været aktive og helt nødvendige aktører, både i 
forhold til idéudviklingen af konceptet for festival, 
planlægningen og i forhold til det store praktiske 
arbejde der skulle til for at afholde så store arran-
gementer. 

Fagfestival 2017 og 2019 fik stor ros fra delta-
gerne og har været de to største medlemsrettede 
arrangementer i TL’s historie. 

Audiologiassistenter
Netværket for audiologiassistenter dækker audio-
logiassistenter (EUD) og Audiopædi (prof.bach). 

Mange års arbejde med ændring af uddannel-

sen til at blive en professionsbachelor er skrinlagt. 
Til gengæld tegner der sig en mulighed for at 
lave samarbejde med SDU, som er interesseret i 
et samarbejde omkring diplommoduler, så vi kan 
bygge videre på den eksisterende uddannelse og 
dermed have en international brugbar uddannelse 
på højde med SDU. Dette er stadig i sin spæde 
start, men meget positivt. Der arbejdes også på 
en bedre direkte kontakt mellem medlemmerne 
og netværksbestyrelsen. Vi har et stort ønske om, 
at netværket får en mailadresse, så der kan sen-
des nyhedsbreve ud. 

På fagfestivalen 2019 blev det besluttet at gå 
tilbage til at holde landsmøder for audiologias-
sistenter uafhængigt af fagfestivalen. Der arbej-
des på at afholde en temadag med fagspecifikt 
indhold, fx foredrag med efterfølgende ekstraor-
dinær generalforsamling, hvor beslutningen om 
landsmøderne tages op igen. Derudover arbejdes 
der på forskellige fagspecifikke kurser/foredrag og 
lignende. 

Der har været succes med netværksmøder 
for audiologiassistenter på Sjælland. Der var i 
2018/2019 et mindre succesfuldt forsøg på at 
brede det ud til Fyn og Jylland, det er dog ikke 
opgivet at få succes med netværksmøder i resten 
af landet. 

Brand & Redning
Netværket for Brand & Redning dækker uddan-
nelsen til katastrofe- & risikomanager samt alle 
medlemmer ansat i branchen uanset uddannelse.

ne t v æ

rk
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Den nye strukturreform, som har betydet store 
ændringer på beredskabsområdet, blev efter gan-
ske kort tid igen udsat for store omlægninger. Det 
gav udfordringer og frustrationer. 

Dette har tydeligt præget vores medlemmer, og 
en konsekvens heraf har været, at det har været 
svært at samle medlemmer, da de har så meget 
andet at forholde sig til på arbejdspladsen. 

Netværket har derfor mere eller mindre været i 
dvale siden strukturændringen. Af samme grund 
måtte årsmødet i 2019 aflyses på grund af mang-
lende tilslutning. Netværket har behov for nye 
indsatser og nyt liv. 

Bygge/Anlæg
Netværket for Bygge/Anlæg dækker uddannelser-
ne bygningskonstruktør, byggetekniker, byggeko-
ordinator samt alle medlemmer ansat i branchen 
uanset uddannelse. 

Der er blevet undersøgt en masse og udviklet 
mange gode idéer til arrangementer, men des-
værre er der ikke blevet ført så meget ud i livet. 

I perioden har der været afholdt: I 2018 blev der 
afholdt et fremtidsværksted i Fredericia, det var 
en meget succesfuld dag med glade deltagere. 
I 2018 blev der også afholdt et kursus i Aarhus i 
AB18 med god tilslutning. 

 
Energibranchen
Netværket for energibranchen dækker uddannel-
serne el-installatør, energiteknolog, stærkstrøms-
tekniker, vvs-installatør samt alle medlemmer 

ansat i branchen uanset uddannelse. Bestyrelsen 
har ikke noget til beretningen. 

Form & Design
Netværket for Form & Design dækker designere, 
kunsthåndværkere, designteknologer og andre 
uddannelser inden for tekstilbranchen samt multi-
mediedesignere og grafikere. 

Vi lagde godt ud med en velfungerende besty-
relse fyldt med gode ideer. De fleste arrangemen-
ter blev ført ud i livet, nogle endda med ventelis-
ter. Samtidig har det været en periode med store 
udfordringer for netværket. Mange var pressede i 
form af fysiske/psykiske arbejdsskader, stress eller 
arbejdsløshed. Det kendetegner også mange af 
medlemmerne i netværket. 

I 2018 lavede vi en rundspørge om, hvorfor per-
soner i vores omgangskreds ikke var medlemmer 
af TL. Vi tog kontakt til ca. 50 personer hver. 1/3 af 
dem var medlem af TL. Svarene var meget forskel-
lige. Nogle vidste ikke, hvad en fagforening skulle 
bruges til, andre var kun medlem af en A-kasse. 
Nogle troede ikke, at TL kunne hjælpe dem, fordi 
de arbejdede for en uorganiseret virksomhed. An-
dre syntes, det var for dyrt. Nogle var i en anden 
fagforening pga. jobskifte. En del var freelancere/
selvstændige og troede ikke, at de hørte til i TL. 
Nogle overvejede TL, men havde ikke fået skiftet. 

En fremtid med færre fastansættelser, og flere 
projekt-ansættelser/freelanceopgaver, gør hver-
dagen mere usikker og betyder, at man hele tiden 
skal være opdateret på de sidste nye tendenser 
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og teknologier for at være attraktiv på arbejds-
markedet. Flere rammes af stress og har brug for 
et netværk. Det er en udfordring at finde ud af, 
hvordan vi kan arbejde i netværket fremover. Vi 
har svært ved at kommunikere med medlemmer-
ne. Mange bruger ikke længere de sociale medier, 

som er vores eneste kommunikationsmiddel. 
I perioden har der været afholdt: Instagram 

for begyndere, Armstrik, Illustrator x 2, KeyShot-
kursus – produktvisualisering, foredrag med Thea 
Mikkelsen (Erhvervs psykolog) x 2, Broderi på foto, 
Arbejdstegninger i Illustrator, Konflikthåndtering, 
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Portfoliodesign, PeopleTools, Håndmaskinstrik, ”Alt 
det du ikke lærte på designskolen” med Rasmus 
Vind, Angst i Kreative Processer med Lars Vorning, 
Netværks-aftener for selvstændige med Rasmus 
Vind, Fyraftensmøde med Phuk van Dang. 

Vi lagde alle vores kræfter i Fagfestivalen og har 
været meget aktive i idéudvikling, forberedelser, 
opsætning og afholdelse af Netværksstanden til 
begge Fagfestivaler.
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It & Elektronik 
Netværket for It & Elektronik dækker uddannel-
serne It- og elektronikteknolog, elektroniktekniker, 
elektrotekniker, medicotekniker, radio- og TV-fag-
tekniker. 

Udgangspunktet for netværket er at medvirke 
til styrkelsen af uddannelser inden for netværkets 
område og at medvirke til at afdække behovet for 
efter- og videreuddannelse. Det er meget relevant, 
da vores område er i rivende udvikling. Vi ople-
ver at den enkeltes behov for efteruddannelse er 
meget forskellig. 

Vi har en Facebook gruppe, som er åben for alle 
interesserede medlemmer inden for IT & Elektronik.

Det faglige netværk for It & Elektronik tilrette-
lægger og afholder fagtekniske aktiviteter og er 
med til at udbrede kendskabet til branchen. 

I perioden har der været afholdt: Besøg på 
nordens største solfangeranlæg, Robot kursus, 
Sommerhack – en maker-/teknologi-camp i Midt-
jylland, hvor man medbringer telt og computer/
projekter og man kan have familien med til hygge 
i det fri, Elektronikmesse i Odense E20. Vi har en 
række spændende arrangementer i støbeskeen, 
der vil blive afholdt i fremtiden.

Landinspektørbranchen 
Det faglige netværk for landinspektørbranchen 
dækker alle medlemmer ansat i branchen uanset 
uddannelse. 

Netværket afholder landsmøde hvert år, med 
delvis egenbetaling. Området er også dækket 

af en fælles overenskomst med Praktiserende 
Landinspektørers Forening. I overenskomsten for 
området er der givet frihed til deltagelse og delvis 
dækning af udgifter. 

Landsmødet foregår over to dage, med fag-
ligt og kulturelt indhold. Vi tilstræber, at komme 
rundt forskellige steder i landet og med et fagligt 
indhold, der gør, at man får god viden med hjem. 
Samtidig giver det et godt fagligt sammenhold 
inden for vores arbejdsområde. 

Det sociale i faglige netværk er specielt vigtigt 
for dem, der er ansat i små firmaer, hvor der kun 
er 1-2 teknikere. 

Der har været afholdt tre landsmøder med stor 
deltagelse ca. 1/3 af medlemmerne. I 2016 i Ny-
borg med besøg på Sprogø. I 2018 besøg og kursus 
på Geodatastyrelsen i Aalborg og Kunsten. I 2019 
besøg og foredrag på Camp Adventure skovtårn 
og Stevnsfortet. 

Procesteknologer 
Det faglige netværk for Procesteknologer dækker 
uddannelserne procesteknolog, kemotekniker, 
miljøteknolog, ernæringsteknolog, fiskeriteknolog, 
fødevareteknolog, food business engineer, mejeri-
teknolog, mejerist og tilsynstekniker. 

I perioden siden sidste kongres har netværket for 
procesteknologer arrangeret forskellige aktiviteter. 

Vi har deltaget med en processtand på de to 
fagfestivaller i 2017 og 2019. Standen, der havde 
ølbrygning som tema,  har begge gange været et 
tilløbsstykke – ikke kun på grund af smagsprøver 
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fra brygprocessen, men også fordi det har været 
muligt at ”pille og røre” ved procesudstyr samt at 
få viden herom. 

Vores Facebook gruppe lever med forskelligt in-
put fra medlemmerne. Det er typisk studierelevan-
te indlæg og jobopslag, som fylder mest. Vi har 

afholdt foredrag, kursus, virksomhedsbesøg. Det 
har ikke altid været lige let at få mange deltagere 
til disse arrangementer. Det har kostet en aflys-
ning eller to. Vi har til gengæld fået gode tilba-
gemeldinger på de gennemførte arrangementer, 
som bl.a. tæller foredrag om fødevaresvindel - der 
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blev afholdt både i Ringsted og i Odense, to dages 
kursus om procesmålinger samt virksomhedsbe-
søg. 

På generalforsamling i 2019 fik vi valgt nye 
bestyrelsesmedlemmer, og vi er sikker på, at vi 
nok skal få gode arrangementer i den kommen-
de periode. Vi skal bare have sikret en holdbar 
struktur for netværkene samt en god forankring i 
forbundet.

Produktionsteknologer 
Det faglige netværk for produktionsteknologer 
dækker uddannelserne automationsteknolog, 
autoteknolog, driftsteknolog off-shore, industri-
tekniker, innovations- og produktionsoptimering, 
kvalitets- og måletekniker, maskinist, maskin-
mester, plasttekniker, produktionsteknolog, 
produkudvikling og teknisk integration, teknisk 
manager off-shore og teknonom. 

Igennem hele kongresperioden har der løbende 
været afholdt en del kurser og introduktionsafte-
ner. Der er blandt andet afholdt brush up Inventor 
kursus, hvor der blev leget med frame generator 
og andre features fra Inventor, som man måske 
havde glemt. Et besøg til verdens største solvar-
meanlæg og deltagelse i Fagfestival 2017 og 2019.

Teater- og Museumsbranchen 
Netværket dækker uddannelserne teater-, event- 
og AV-tekniker, konserveringstekniker og kon-
servatorer samt alle andre medlemmer ansat i 
branchen.

For at styrke positionen og fremme kursus- og 
efteruddannelsesmulighederne blev det på lands-
mødet i forbindelse med Fagfestival 2019 beslut-
tet, at netværk for museumsbranchen og netværk 
for teaterteknikere lægges sammen til et nyt 
fagligt netværk for Teater- og Museumsbranchen. 

Grundet Covid-19 har den nyvalgte bestyrelse 
endnu ikke haft mulighed for at mødes, men et 
online-møde holdes ultimo juni. Vi glæder os til at 
byde velkommen til én ny teatertekniker og to nye 
medlemmer fra museumsbranchen.

 I perioden har netværket stået for følgende 
arrangementer: Kursus i interaktiv scenografi i 
Odense, Qlab masterclass kursus i scripting, MA 
kursus, wearables giver liv i tøjet. 

Derudover har TL holdt forskellige kurser/efter-
uddannelse, som medlemmerne selv har arran-
geret, og hvor bestyrelsen ikke har været direkte 
involveret.

Vi håber, at vi fremadrettet med den styrkede 
netværksbestyrelse kan udbyde flere spændende 
arrangementer til gavn for TL’s medlemmer.

Tekniske designere & assistenter 
Det faglige netværk for Tekniske designere og 
assistenter dækker de medlemmer, der er under 
uddannelse eller uddannede Tekniske tegnere, 
Tekniske assistenter og Tekniske designere. Bran-
chemæssigt dækker uddannelserne over stort set 
hele industriens tekniske spektre og bygge-anlægs 
området. Nogle af de arbejdsområder, uddan-
nelsen dækker er: Bygge, anlæg, konstruktion, 
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elektronik, proces, maskin og værktøj. De offent-
lige tekniske områder og forsyning inden for vand, 
varme og el ansætter også medlemmer inden for 
netværkets område. 

Netværket arbejder for at skabe et kontaktfo-
rum med fokus på ”netværk til job og viden” samt 
for at skabe synlighed og positiv omtale af Teknisk 
Landsforbund. I lokalafdelingerne medvirker med-
lemmerne til, at der udbydes et fagligt relevant 
kursusudbud samt at skaffe nye medlemmer på 
de lokale arbejdspladser. 70% af udvalgets med-
lemmer er aktive i de lokale uddannelsesudvalg på 
erhvervsskolerne. Netværket har 1.214 facebook 
følgere.

I perioden har netværket deltaget i at arrangere 
og afholde fagfestival i 2017 og 2019. Netværkets 
landsmøder har været afholdt ifm. TL’s Fagfesti-
val. Derudover har der været følgende arrange-
menter:

Studietur til Hamborg. Rundvisning på Elke-
delanlæg, Fredericia Havn, Nyborg Slot, Odeon 
og Havnebadet i Odense. Der har været afholdt 
kurser i Excel, Revit, AB18, BR15, BR18 og AutoCad. 
Der har været Oplæg i LAR løsninger, vej- og by 
projekter.

TL Ungdom
Netværket TL Ungdom dækker alle medlemmer 
under uddannelse – uanset alder – samt alle med-
lemmer til og med 30 år. 

Netværket går meget op i netværk og videns-
deling og har bl.a. deltaget som ambassadører på 
uddannelsesstederne og deltaget på skolebesøg.

TL Ungdom har arrangeret følgende i 2019 og 
2020: Rundvisning hos Albani Bryggeri, Rundvis-
ning på Fjordenhus, Lær at sælge med LinkedIn, 
Kursus i AB18, ABT18 og ABR18, Besøg hos TV2 
i Odense, Arbejdsmiljø med Ruth Kjeldsmark, 
Studie tur til Hamborg. 

Derudover deltog vi med en stand på Fagfesti-
val, hvor besøgende kunne få sparring og dialog 
med andre unge/studerende medlemmer. 

På generalforsamlingen i marts 2020 blev det 
vedtaget at ændre navnet ændret fra TL Stude-
rende til TL Ungdom. 
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Forkortelser

AML  Arbejdsmiljøleder

AMO  Arbejdsmiljøorganisation

AMR   Arbejdsmiljørepræsentant

APV  Arbejdspladsvurdering

ASU  Arbejdsmiljø-- og Samarbejdsudvalg

AU   Akademiuddannelser (på deltid)

BAT  Bygge- Anlægs- og Trækartellet

BPU  Beskæftigelsespolitisk udvalg i TL

CFU  Centralorganisationernes Fællesudvalg

CO-i  Centralorganisationen af industriansatte i 
Danmark

DA  Dansk Arbejdsgiverforening

DEA  Dansk Erhverv Arbejdsgiver

DI  Dansk Industri

DI (IFO)  DI Industriens Funktionæroverenskomst

DIO-l  DI organisation l

DIO-ll  DI organisation ll

DT  Dansk Teater

DTF  Danske Teatres Fællesorganisation

EUD  Erhvervsuddannelser

FAOD  Foreningen af Arkitekter og Designere

FF  Forhandlingsfællesskabet (tidligere KTO)

FH  Fagbevægelsens Hovedorganisation

FIU   Fagbevægelsens Interne Uddannelse

FPU  Fagpolitisk udvalg i TL

FTF  Funktionærernes- og Tjenestemændenes 
Fællesråd

FU  Forretningsudvalget

GDPR  The General Data Protection Regulation

HB  Hovedbestyrelsen 

IFO  Industriens Funktionær overenskomst

IKUF  Industriens Kompetenceudviklingsfond

KL  Kommunernes Landsforening

KOT  Den koordinerede tilmelding

KTO  Kommunale Tjenestemænds organisationer  
(nu Forhandlingsfællesskabet)

KVU  Korte- og Videregående Uddannelser



LG  Lønmodtagernes Garantifond

LO  Landsorganisationen i Danmark (nu FH)

LUU  Lokale Uddannelsesudvalg

MED-udvalg  
 Medindflydelse og Medbestemmelses Udvalg

MUS  Medarbejder Udviklings Samtaler

MVU  Mellemlange- og Videregående Uddannelser

OAO  Offentligt ansattes Organisationer

PLF  Praktiserende Landinspektørers Forening

PFF  Pension for Funktionærer

PUK  Afdelingen for Politik, Uddannelse & 
Kommunikation

RAR  Regionale Arbejdsmarkedsråd

RLTN  Regionernes Lønnings- og Takstnævn

SDU  Syddansk Universitet

SKAF  Stats- og Kommunalt Ansattes 
Forhandlingsfællesskab

SMV  Små- og Mellemstore Virksomheder

SU  Samarbejdsudvalg

TAK  Teknikernes A-kasse

TIO  Teatrenes Interesseorganisation

TLP  Teknisk Landsforbunds Pensionsforening 
(offentligt ansatte)

TP  Teknikerpension (privat ansatte)

TR  Tillidsrepræsentanter

UPU  Uddannelsespolitisk udvalg i TL

UU  Uddannelses Udvalg

VPN  Virtual Private Network




