
 
 

Om de kommende overenskomstforhandlinger… 

375 tillidsvalgte fra 3F´s Industrigruppe, samlet til Landsmøde i Aalborg, udtaler følgende:  
Overenskomsten i 2010 viste, at medlemmer og tillidsvalgte godt forstår, når der er krise i landet. 
De stemte massivt ja til en overenskomst, der ikke udviste de store resultater.  
I forbindelse med 2012-fornyelsen af overenskomsten står vore forhandlere i næsten samme 
situation. Der er ikke skabt flere arbejdspladser siden overenskomstfornyelsen i 2010. Vi har 
derimod set forsat outsourcing af arbejdspladser i industrien, til trods for mådehold ved 
lønforhandlingerne på landets virksomheder. Det kan ikke fortsætte. Industriens arbejdsgivere og 
DI må vise ansvar og sikre produktionsarbejdspladser her i landet. Det skal arbejdsmarkedets parter 
medvirke til. Her glæder vi os over, at parterne for nylig er gået sammen om en ambitiøs 10-punkts 
plan for at skaffe ny vækst i industrien.  
En ny regering skal også medvirke til at vende udviklingen. Der skal gang i hjulene igen - og her 
må alle trække på samme hammel. Vi skal for alvor have gang i investeringer i klima- og energi, 
der kan sikre holdbar vækst. Gunstige vækstpakker havde været bedre placeret i industrien end i 
bankerne. Det kunne have minimeret industriens aktuelle krise. Det betyder ganske enkelt, at hvis vi 
ved overenskomstforhandlingerne igen skal vise mådehold og prioritere kraftigt i vores krav, så må 
industrien også vise samfundssind og sikre, at industriarbejdspladser bliver i Danmark.  
Derfor bakker Industrilandsmødet også op om vore centrale forhandlere, når de denne gang 
prioriterer enkelte emner i forbindelse med forhandlingerne med DI. Der er i krisetid ikke behov for 
den brede pallet af forslag. Derimod skal vi gå målrettet efter resultater, der kommer medlemmer af 
CO-industri til gode. Det er vores medlemmer, som betaler for goder som de gule og andre 
uorganiserede også nyder godt af.  
Den danske model er vores fælles mulighed og udfordring. Den er stadig vejen frem. Svaret er ikke 
smarte og billige gule "fagforeninger". Svaret er den rigtige fagbevægelses styrke og erfaring.  
Der bakkes op om de udmeldinger, der er kommet fra de tillidsmandsmøder, der har været holdt i 
foråret 2011 rundt om i landet. I forbindelse med CO-industris landsturné de kommende måneder 
opfordrer vi til, at vores topforhandlere præciserer de emner, der prioriteres højst. Her er det også 
vigtigt, at der trækkes på samme hammel, uanset om man er ufaglært, faglært, lærling, ung- eller 
voksenarbejder. Det ser vi gerne, at vores forhandlere er enige i! Det handler om at komme i hus 
med et resultat, som alle medlemsgrupper kan stemme ja til.  
Opgaven bliver vanskelig. Og vi insisterer på, at modparten denne gang anerkender, at nok giver 
finanskrise anledning til tilbageholdenhed. Men vi vil alligevel kræve anstændige løsninger. Ikke 
mindst når det kommer til de "bløde" krav. Det betyder, at vi vil kræve forhandling i perioden, hvis 
udviklingen medfører misforhold mellem arbejdernes løn og virksomhedens indtjening.  
Den nye regering med Helle Thorning-Schmidt i spidsen vil give produktion og udvikling et 
væsentligt løft. Og vi kan garantere deltagelse i det storstilede projekt med genrejsning af Danmark 
- også som et vigtigt produktions- og udviklingsland.  
Vi vil selvfølgelig udvise ansvar over for både samfundet og de medlemmer, som vi 
repræsenterer. Men det indebærer også, at der kan og skal frembringes et resultat med de nye 
overenskomster, som vi kan leve med!  
   
Således vedtaget.  
Aalborg den 28. august 2011. 
 


