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 Konkurserne vælter ind 
 Lokale lønforhandlinger 
 Lønstatistik oktober kvartal 2009 

 
Konkurserne vælter ind 
 
Snart er det jævndøgn, og så er det forår. Kong vinter holder imidlertid endnu et fast greb i 
mange af vore arbejdspladser, og den sidste måned har været storslem i konkurser. 
 
Siden den 1. marts er 4 virksomheder i Industri & Byg gået konkurs; to er gået i 
betalingsstandsning og andre to har vi selv måttet begære konkurs for efterfølgende at 
kunne føre en LG-sag. I alt behandler Industri & Byg for tiden 18 konkurs- eller 
lukningssager. Før krisen beskæftigede disse 18 virksomheder anslået 90-120 
medlemmer af Metal. I denne opgørelse har jeg naturligvis ikke medtaget House of Prince, 
der flytter til udlandet, da et overskud efter skat på 1 mia. kr. var for lidt! Her arbejder 63 
Metalmedlemmer. 
 
Vi skal bevare optimismen, men det er godt nok svært. Samtidig har vi en regering, der 
morgen, middag og aften udmelder, at MARKEDET nok skal klare det hele. Regeringens 
fornemmeste opgave er at sove videre. Det ligner en katastrofe – set fra min førerbunker! 
 
Lokale lønforhandlinger 
 
Medens vi venter på et mæglingsforslag fra Forligsmanden, så kan vi i Industri & Byg 
registrere, at de lokale lønforhandlinger er startet op. For oktober kvartal 2009 har Industri 
& Byg indtastet lønoplysninger fra 228 arbejdspladser, og vi kan se, at mange 
arbejdspladser ikke har haft nogen lønstigning i 2009, hvor inflationen lå på 1.7 %. 
 
Ingen lønstigning er lig med et fald i købekraft. Med en forventet 
inflation i år på 1.9 %, så skal et gennemsnitsmedlem i Industri 
& Byg stige med 3.64 kr./ time i 2010  for at være lige så rig  
nytårsaften som vedkommende var nytårsdag i år. 
Løngennemsnittet for 2.822 medlemmer af Industri & Byg var 
191,40 kr./time i oktober kvartal 2009.  
 
De medarbejdere, som sidste år måtte leve med et stort NUL i 
lønregulering mistede i gennemsnit 3.17 kr. pr. time i købekraft. 
Jeg er vidende om, at mange i år allerede er blevet mødt med et 
krav om uændret løn for andet år i træk. Tillidsrepræsentanterne 
skal vide, at over to år svarer det i gennemsnit til en mistet 
købekraft på i alt 6.81 kr./time. 
 
Tillidsrepræsentanterne skal også vide, at i det OK-forlig på 
Industriens område, som vi inden længe skal stemme om, 
skjuler der sig en procentsats, der hedder 1.5 %. Det er satsen, 
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som tillæggene skal reguleres med, og under forhandlingsforløbet var dette tal også inde 
som en regulering til alle, hvis løfteparagraffen for 2010 blev suspenderet. Det skete 
imidlertid ikke. Nu er det så op til de lokale lønforhandlinger minimum at nå dette mål, og 
jeg ved, at det på mange virksomheder kan blive svært. 
 
Jeg skal opfordre til, at ingen accepterer lønnedgang uden først at orientere sekretariatet 
om situationen.  
 
I sidste uge meddelte en arbejdsgiver, at han ikke kunne drive virksomheden videre med 
en løn til medarbejderne på 180 kr. i timen. De skulle gå 6 % ned i løn svarende til en rund 
ti’er. Jeg spørger. Hvem siger, at den pågældende ledelse kan drive virksomheden videre 
med en løn til medarbejderne på 170 kr. i timen. Hvilken garanti har medarbejderne for 
det? 
 
I 2009 måtte vi på to virksomheder i Hovedstaden acceptere direkte lønnedgang. Jeg skal 
oplyse om, at begge de to virksomheder i dag er lukket ned. Den direktør, som kun kan 
foreslå lønnedgang som svaret på krisen, skulle måske overveje selv at søge et nyt job.  
 
Mange arbejdsgivere kæmper i disse måneder en sej kamp for at finde beskæftigelse til 
medarbejderne. Ros til dem. Min opfordring skal være, at man inddrager 
tillidsrepræsentanterne i den fælles kamp for at finde konstruktive løsninger:  
 
Men der findes også arbejdsgivere som i ly af krisen, ønsker at udnytte situationen. 
Forleden blev vi præsenteret for et forslag om 120 kr. som grundløn i en virksomhed, der 
hører blandt de store inden for byggeriet. Det er fuldkommen uacceptabelt.  
 
Det er dog ikke den store elendighed over hele linien. Inden for medico har vi 
forventninger til lønreguleringer i omegnen af 2.5 %. På andre arbejdspladser forhandles 
der også reguleringer, der vil fastholde reallønnen. 
 
Husk at ringe resultatet af de lokale forhandlinger ind til Industri & Byg.  
 
Lønstatistik oktober kvartal 2009 
 
For Metal Hovedstaden steg gennemsnitslønnen i oktober kvartal 2009 med 1.06 kr. til 
195,58 kr. jf. nedenstående skema. Industri & Byg sluttede lidt højere end meddelt i 
Nyhedsbrev nr. 1: 191,40 kr. svarende til en stigning på 0,50 kr. 
 
  

 Oktober kvartal 2009 Stigning 
Industri & Byg 191,40 0,50 
Offentlige 189,13 0,00 
Transport 196,63 2,83 
Elektronik & Medie 197,97 0,61 
Luftfart 221,26 2,35 
Metal Hovedstaden 195,58 1,06 

 

 
Anders Laubjerg 

Tlf: 3363 2829 
laubjerg@danskmetal.dk 
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