Elektrikeroverenskomsten 2020

Protokollat nr. 9

Overenskomstforhandlingerne 2020
Protokollat
vedrørende
Grøn Omstilling
Den grønne omstilling vil indebære store udfordringer for det danske samfund. El-branchen har
en central rolle i denne udvikling.
Energikilder som olie og naturgas skal erstattes af grøn energi. Energiforbruget skal minimeres
og gøres mere fleksibelt. Det kræver moderne installation. Moderne teknik muliggør, at et
grønnere og mere effektivt energisystem kan realiseres på en måde, der lever op til såvel økonomi som komfort.
Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne vil sammen fortsætte det politiske arbejde med,
at den grønne omstilling kommer til at omhandle intelligente installationer, som sikrer en fleksibel, energieffektiv installation med fokus på kundens behov. Den grønneste energi er den
energi, som ikke anvendes, og derfor har El-branchen en hel central rolle i at skubbe på denne
dagsorden.
Med udarbejdelsen af Vision 2025 tegnede de 2 organisationer et billede af branchens udfordringer og muligheder i lyset af ny teknologi, bl.a. digitalisering.
De 2 organisationer vil analysere, om denne vision skal tilpasses i lyset af 70% målet – især
for at finde svarene på, hvordan vi sikrer, at vi forbliver at være kundens tekniske partner og
skaber en El-branche på forkant med øget grøn ekspertise, som også er en attraktiv branche
at arbejde i, og hvordan vi øger værdiskabelsen for branchen.
El-branchen skal være klar til at løfte disse opgaver. Det kræver, at de nødvendige kompetencer er til stede. Derfor vil fremtidens kompetencebehov både for lærlingeuddannelsen og efterog videreuddannelserne også kunne inddrages i den opdaterede version for El-branchen.
El-branchens arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer vil fortsætte og styrke sit arbejde
med, at vi som branche lever op til morgendagens krav. Organisationerne vil endvidere gennem informationsaktiviteter bidrage til, at virksomheder og medarbejdere er opmærksomme
på de fremtidige opgaver og kompetencebehov. Organisationerne vil opfordre til, at disse forhold drøftes i virksomhederne og ved lokale aktiviteter.

Glostrup, den 7. marts 2020

______________________
Dansk El-Forbund

__________________________
TEKNIQ Arbejdsgiverne
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