Hvad er en virksomhedsgruppe og hvilke fordele er der ved at have en virksomhedsgruppe ?
Er du ansat på en privat virksomhed, hvor der er mere end fem ingeniører, kan I med fordel danne
en virksomhedsgruppe. Fordelene består i nogle af nedenstående punkter, og så giver det også den
ekstra fordel at en repræsentant fra IDA kan komme til jer, frem for at du som enkelt medlem må
”nøjedes” med kontakten via telefon, mail eller fysisk at møde op på et af IDA kontorerne.
En virksomhedsgruppe er med til:
• At fremme dine faglige, sociale og økonomiske interesser
• At give adgang til fælles forhandling med ledelsen
• At give et fælles talerør over for ledelsen
• At udvikle en fælles viden og et højere informationsniveau
• At give et fagligt forum med erfaringsudveksling
• At skabe et bedre netværk
• At styrke opbakning til IDA
• At få mere udbytte af kontingent til IDA
Mange ansættelsesvilkår ændres bedst, hvis medarbejderne gør det i fællesskab. Det vil ofte være
svært for den enkelte medarbejder at forhandle bedre barselsregler eller flere fridage til sig selv,
ligesom det er svært som enkeltperson at indgå i drøftelser med ledelsen i forbindelse med
masseafskedigelser, virksomhedsoverdragelser eller organisationsændringer. En
virksomhedsgruppe optræder som et fælles talerør for alle ingeniørerne i virksomheden.

Hvad laver en virksomhedsgruppe ?
En virksomhedsgruppe er, hvad medlemmerne gør den til. Nogle virksomhedsgrupper er meget
aktive, og forhandler lokalaftaler, lønsumsaftaler og sidder i det lokale samarbejdsudvalg. Andre er
en standby funktion, som træder til, hvis der opstår et problem for alle eller for et enkelt medlem i
virksomheden. Der er ingen facitliste for aktivitetsniveauet. Det må afstemmes efter medlemmernes
ambitioner og indsats.
IDA står altid klar i kulissen til at hjælpe med både at definere arbejdsindhold og til at støtte det
praktiske arbejde lokalt.
Virksomhedsgruppebestyrelsen repræsenterer kollegerne i forhold til virksomhedens ledelse og er
bindeled mellem IDA og medlemmerne på arbejdspladsen. Virksomhedsgruppens opgaver og
arbejde varetages af bestyrelsen. Konkret kan opgaverne bl.a. være:
•

•
•
•
•

Forhandle og indgå lokal aftaler med virksomheden om generelle løn- og ansættelsesvilkår.
Medlemmerne kan vælge at give gruppens bestyrelse overblik over de enkeltes løn- og
ansættelsesaftaler. Der vil selvfølgelig være tavshedspligt.
Lokale samarbejdsaftaler med andre ansatte
Få etableret en samarbejdspolitik med ledelsen
Afholde faglige arrangementer i samarbejde med IDA, fx karriere- og kompetenceudvikling,
fagtekniske emner etc.
Drøfte forhandlingsstrategi i forhold til virksomheden

•
•
•
•

Lønsumsforhandlinger
Styrke sammenholdet mellem ingeniørerne og andre akademikere på arbejdspladsen
En fra virksomhedsgruppens bestyrelse kan være bisidder i sager om advarsler,
afskedigelser eller stillingsændringer.
Udveksle information og synspunkter om forhold på virksomheden, fx teknologiaftaler,
sikkerhedsarbejde m.v.

Er akademikerklubber en mulighed?
På mange arbejdspladser arbejder ingeniørerne sammen med andre akademikergrupper. Disse
grupper vil typisk have sammenlignelige løn- og ansættelsesvilkår. Det vil derfor i mange tilfælde
være fornuftigt at samarbejde om varetagelsen af interesserne. Dette kan blandt andet ske ved at
danne en Akademiker-klub i stedet for en ren ingeniørklub (VG).

Hvordan hjælper IDA virksomhedsgrupperne?
Fra første initiativ til dannelse af en gruppe er taget, til formål og vedtægter er besluttet, og de første
aktiviteter kan starte – IDA er med hele vejen, hvis det ønskes, også med økonomisk bistand. Den
helt konkrete rådgivning er:
•
•
•
•

•
•

IDA vejleder om, hvordan konkrete sager kan gribes an
IDA udfører det praktiske arbejde med godkendelse af virksomhedsgruppens vedtægter og
anmeldelse af virksomhedsgruppen over for virksomheden.
IDA har en komplet tillidsrepræsentantuddannelse
IDA kan for virksomhedsgruppen gå direkte ind i forhandlinger med firmaets ledelse. Det er
dog den generelle erfaring, at de fleste problemer løses bedst ved lokal forhandling mellem
virksomhedsgruppen og ledelsen. IDA giver naturligvis råd og vejledning undervejs.
IDA yder økonomisk støtte til IDAs medlemmer, der er bestyrelsesmedlemmer i
virksomhedsgruppen/akademikerklubben, og som afskediges pga. faglig aktivitet.
IDA yder økonomisk støtte til aktiviteter i virksomhedsgrupperne og akademikerklubberne.
Der ydes støtte til at holde medlemsmøder, kurser m.v. IDA dækker inden for fastsatte
rammer transportudgifter, fortæring samt evt. oplægsholder.

Sådan kommer du i gang.
Det kan godt virke uoverskueligt at danne en virksomhedsgruppe. Derfor har IDA medarbejdere,
som står til din rådighed i forbindelse med oprettelse af en virksomhedsgruppe eller en
akademikerklub. I første omgang vil vi opfordre dig til at rette henvendelse til IDA, dette kan ske på
hhv. tlf. 3318 4848 eller på mc@ida.dk , med henblik på at få afklaret mulighederne for at danne en
virksomhedsgruppe på netop din arbejdsplads.

