København, den 21. november 2016
Pressemeddelelse:

Metal- og maskinindustriens
fremtid er et fælles ansvar
Mangel på arbejdskraft og et produktionsapparat, der bør moderniseres er industriens største udfordring.
Mangel på kvalificeret arbejdskraft og et produktionsapparat, der trænger til en kraftig opjustering. Det er
de to helt store udfordringer, den danske metal- og maskinindustri står overfor i de kommende år. Det
mener formanden for Dansk Værktøjsmaskinforhandler Forening, adm. direktør Lars Lynge, der også står i
spidsen for fagmessen VTM 2017 i Odense Congress Center.
- Udfordringen er, at tilgangen til de faglige uddannelser er mindre end antallet af faglærte, som i disse år
forlader arbejdsmarkedet. De seneste tal viser en afgang på 4.000, mens blot 2.200-2.300 kommer ind i
branchen. Dertil kommer, at arbejdsløsheden indenfor metal i eksempelvis Region Syddanmark nu er nede
på omkring 1 procent. Det er en trussel for vores vækst.
- Oplysningskampagner alene gør det ikke. Alle virksomheder må hjælpe med at stimulere interessen for
metal- og maskinindustrien. Inviter de unge i 8. – 10. klasse indenfor og gerne sammen med deres forældre
og folkeskolens uddannelsesvejledere. Fortæl dem om mulighederne og den fremtid, de kan få som
industritekniker. Unge har jo flair for at arbejde med computere og IT, og det er jo netop det, meget af
arbejdet i industrien handler om. Det er ikke nødvendigvis et sort og beskidt arbejde, fastslår Lars Lynge, og
roser det initiativ, som en række virksomheder har taget ved etableringen af Supportteam Danmark.
- Set i et livslangt perspektiv har en industritekniker ofte den samme totalløn som en akademiker. Efter 10.
klasse kommer du i lære og tjener 10.500 per måned det første år stigende til 15.000 kr. det sidste år. Når
du er færdig, som 22-årig, har du en startløn på mellem 25.000 og 27.000 kr. og kan videreuddanne dig til
eksempelvis produktionsteknolog. Kammeraterne, der vælger en studenterhue, tager ofte et eller to års
sabbatorlov, tjener og forbruger pengene hurtigt, inden de går i gang med en uddannelse. Når de er
færdige, har de måske oparbejdet en studiegæld på 200.000 – 300.000 kr., som de skal afdrage.
- Penge er ikke alt. Det handler også om livskvalitet. En industritekniker er ofte involveret i den
beslutningsproces, der ligger til grund for nye produkter. Han betjener de maskiner, der producerer de
komponenter og dele, der anvendes i de specialmaskiner, som Novo Nordisk, Grundfos, Lego, Coloplast og
Danfoss benytter til fremstilling af deres produkter. Det er jo fedt at kunne sige: ”Se her! Det har jeg været
med til at udvikle.”
Maskinindustrien tegner sig for 16 procent af den samlede danske eksport.
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Maskinparken
- Vi er dygtige i Danmark. Ingen tvivl om det, men skal vi fastholde vores position, er det vigtigt at
modernisere maskinparken og anvende nyeste teknologi. Nogen steder minder udstyret om et teknisk
museum. I Danmark afskriver vi typisk maskininvesteringer over 7-8 år. Det er meget lang tid i en
højteknologisk verden. I Tyskland afskriver man hurtigere, sælger udstyret og investerer i nyt og stadig
mere nøjagtigt udstyr med ny funktionalitet. Derved bevares konkurrenceevnen.
- Her er jeg i en interessekonflikt. Vi forhandlere tjener mest på servicekontrakter og vedligeholdelse af
ældre maskiner, men samfundsmæssigt kan det bedst betale sig at købe nyt, fastslår Lars Lynge.
- Det, der er vigtigt, er, at virksomhederne forholder sig til fremtiden, og inddrager medarbejderne i
beslutningsprocessen om nye investeringer. Derfor er det vigtigt, at ”mester” tager sine ansatte med til
Odense. Det er jo kun hvert tredje år, man har muligheden i Danmark.
Værktøjsmaskinfagmessen VTM 2017, finder sted i Odense Congress Center i perioden fra 28. februar til
den 3. marts. Arrangørerne er Dansk Værktøjsmaskinforhandler Forening, Teknovation og Odense Congress
Center i samarbejde med BITVA’s faggrupper for Skærende værktøj og Metrologi.
For evt. yderligere information kontakt
Adm. direktør Lars Lynge, tlf. 23 25 79 77
./. Vedhæftet foto er til fri afbenyttelse
Forslag til billedtekst: Lars Lynge: - Vi forhandlere tjener mest på servicekontrakter og vedligeholdelse af
ældre maskiner, men samfundsmæssigt kan det bedst betale sig at købe nyt.
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