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FOKUS PÅ UDDANNELSE
Samarbejdsaftalen taler klart og fremsynet om, at medarbejdernes
opkvalificering og øgede kompetencer er afgørende for at sikre en
fleksibel og kvalificeret medarbejderstab. Medarbejdere og ledere i
mange virksomheder har emnet højt prioriteret, mens andre savner
konkret information og motivation. DI og CO-industri har derfor besluttet, at TekSam skal stå for en øget indsats for at fremme uddannelse og kompetenceudvikling i virksomhederne.
Overenskomsterne giver – bl.a. gennem IKUF (Industriens Kompetenceudviklingsfond) – rammer og økonomi for den lokale uddannelsesindsats. Men der er brug for, at endnu flere medarbejdere, tillidsrepræsentanter og virksomheder, får øje for de muligheder, som
IKUF tilbyder.
DI og CO-industri har som opfølgning på OK2010 gennemført et
grundigt analysearbejde af virksomhedernes indsats i forhold til uddannelse og kompetenceudvikling.
Analysen viste, at der næppe er behov for at udvikle nye generelle
værktøjer som tilbud til virksomhederne, da mange allerede i dag har
systemer til at skabe et overblik i forhold til uddannelsesindsatsen.
Omvendt efterlyses der konkret information og ikke mindst inspiration, der kan motivere ledere, tillidsrepræsentanter og medarbejdere
til at prioritere kompetenceudviklingen.
I TekSam er vi optaget af, hvordan vi som en del af hele vores vifte
af aktiviteter og tilbud kan inspirere og motivere de lokale parter til at
prioritere uddannelse med udgangspunkt i de behov, som virksomheden og den enkelte medarbejder har.
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Virksomhedernes egen indsats skal naturligvis understøttes af en
politisk prioritering.
DI og CO-industri har for nylig på en konference fremlagt 10 konkrete forslag til politiske initiativer, der kan øge væksten og redde
produktionsarbejdspladser i Danmark. Blandt vores forslag peger vi
på bedre skoler og uddannelser, så kompetenceniveauet hos danske
medarbejdere får et løft samt, at vi skal have mere målrettet forskning og innovation, som styrker væksten i industriens virksomheder.
Forslagene kalder på politisk initiativ, som vi håber, det nyvalgte folketing vil påtage sig, når folketingssamlingen indledes tirsdag den 4.
oktober – samme dag som TekSam inviterer til årsdag under temaet
”Forandringens frygt eller fryd”. Vi forventer også i år et stort deltagerantal
På gensyn og god læselyst.
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