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To foreningsformænd, der kan se hinanden i øjnene: Uffe Pilegaard
Larsen, JID, og Lone Engberg Thomsen, Teknisk Landsforbund.
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JID er gået i samarbejde
med Teknisk Landsforbund
Når et medlem af JID ringer til foreningen for at få afklaret et
fagligt spørgsmål eller ringer op af andre årsager, lyder det
i den anden af røret: ”Goddag, det er hos JID …”. Telefonen
bliver imidlertid ikke nødvendigvis taget af en medarbejder på
foreningens kontor i Odense-forstaden Dyrup, men et andet
sted i byen; nemlig på Teknisk Landsforbunds fynske afdelingskontor i Odenses midtby.
Forklaringen er, at JID med virkning fra 1. oktober i år har
indgået en samarbejdsaftale med Teknisk Landsforbund om
sekretariatsbistand. Landsforbundets stiller, hvad der svarer
til medarbejder på halv tid, til rådighed for JIDs medlemmer.
Inden aftalen blev indgået, havde JIDs formand, Uffe Pilegaard
Larsen og formanden for Teknisk Landsforbund, Lone Engberg
Thomsen, gennem et års tid holdt møder for at afdække mulighederne for samarbejde.
Tillid mellem parterne
- Jeg er tryg ved vores samarbejde. Det vigtigste
er, at parterne har tillid til hinanden og tror på,
at det kan fungere, for man kan alligevel ikke
skrive alt ind i en samarbejdsaftale, siger Uffe
Pilegaard Larsen.
Det synspunkt er Lone Engberg Thomsen enig i.
- Vi kan kigge hinanden i øjnene, og det er afgø-
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rende, understreger hun og tilføjer:
- Det er en meget pragmatisk ordning, vi har aftalt. Teknisk Landsforbund kan tilbyde JIDs medlemmer at løse en række praktiske
opgaver i dagligdagen, fx spørgsmål om ansættelseskontrakter,
lønspørgsmål, konkurrenceklausuler, ja, kort sagt alle faglige
spørgsmål, der har med løn- og ansættelsesforhold at gøre.
Den lille og den store forening

Teknisk Landsforbund har 30.000 medlemmer, JID har 1200.
Uffe Pilegaard Larsen frygter ikke, at JID som den lille forening
bliver opslugt af det større Landsforbund:
- Vi har ikke tænkt i størrelse, men ser på, hvad der er af muligheder i samarbejdet. Vores eget sekretariat består af to medarbejdere, som hidtil har skullet forholde sig til alle typer faglige
spørgsmål. Nu kan vi trække på flere forskellige faglige kompetencer; og den bredere
ekspertise, vi har fået til rådighed, er med
TL har siden
til at nedsætte vores sårbarhed, siger Uffe
Pilegaard Larsen.
1. oktober i år

ydet sekreta
riatsbistand
til jordbrugs
teknologerne

To beslægtede medlemsgrupper
Rent fagligt er der en række lighedspunkter mellem de faggrupper, de to foreninger
repræsenterer.

JID, TL, FTF og LO
JID har 1200 medlemmer med foreningskontor i Odense.
Teknisk Landsforbund (TL) har 30.000 medlemmer og ni
afdelinger i hele landet.
JID hører under hovedorganisationen FTF, mens Teknisk
Landsforbund (TL) er organiseret under LO.
Formanden for TL, Lone Engberg Thomsen understreger,
at Forbundet er uafhængigt af partipolitiske interesser.
- Det fik vi skrevet ind i vores vedtægter for 25 år siden ud
fra en erkendelse af, at tiden er løbet fra politiske bindinger mellem fagbevægelsen og bestemte politiske partier,
oplyser hun.
Selv om TL og JID i dag er organiseret i hver deres hovedorganisation, er det ikke sikkert, at det er tilfældet i 2020. LO
og FTF har nemlig siden 2015 formelt drøftet mulighederne
for en fusion under overskriften LOFTF2020-processen.
(Læs mere om forløbet på hjemmesiden: LOFTF20.dk)

- Vores medlemmer kommer fra mere end 30 uddannelser og
de har almindeligvis en erhvervsuddannelserne som f.eks teknisk designer eller en kortere videregående uddannelse som fx
procesteknolog, produktionsteknolog eller en professionsbachelor som eksempelvis bygningskonstruktør, forklarer Lone
Engberg Thomsen og uddyber:
- Typisk for de fleste af vores medlemmer er, at de er praksisnære. Deres første uddannelse kan være en erhvervsuddannelse
som håndværker, eller de kan have en studenterbaggrund.
Også Uffe Pilegaard Larsen ser mange lighedspunkter mellem
de to foreningers medlemmer.
- Grundlæggende er der ikke den store uddannelsesmæssige
forskel på os. Det fælles match er også, at medlemmerne begge
steder i praksis har fingrene nede i bolledejen i mellemlederjobs, siger han.
Uffe Pilegaard Larsen og Lone Engberg Thomsen mener begge, at der er gode muligheder for at opnå synergi gennem et
øget samarbejde ikke mindst på netop uddannelsesområdet.
Det haster dog ikke for de to formænd at få fremskyndet samarbejdet yderligere, for som Uffe Pilegaard Larsen udtrykker det:
- Vi er pragmatikere og tager det stille og rolig.
Samarbejdet styrker JID
JID-formanden understreger, at det ikke er af økonomiske
årsager, at JID er gået ind i et samarbejde med Teknisk landsforbund:
- Vi har i dag en forening med en god økonomi, der giver os
handlefrihed, så det er ikke af nød, vi har valgt at samarbejde
med TL, men fordi det styrker JID fagligt.
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- Det er en meget pragmatisk ordning, vi har aftalt, siger
formand Lone Engberg Thomsen, Teknisk Landsforbund.

Mere samarbejde, hvis medlemmerne vil det
På spørgsmålet om, hvordan et eventuelt tættere forhold mellem de to foreninger skal udvikles, svarer Uffe Pilegaard Larsen:
- Det er helt klart kun vores medlemmer, der kan bestemme om
samarbejdet skal udbygges. Det er derfor vigtigt at slå fast, at
der ikke sker ændringer af nogen art, uden at de er forankret
og har opbakning i medlemskredsen, siger han.
JIDs formand er dog ikke bange for en fusion mellem JID og
TL på længere sigt:
- Der er ikke noget i samarbejdet, som har skræmt mig hidtil.
Men der skal kun ske ændringer, som medlemmerne billiger
og føler sig trygge ved, for det er dem, vi er til for, påpeger Uffe
Pilegaard Larsen.

- Jeg er tryg ved vores samarbejde. Det vigtigste er, at
parterne har tillid til hinanden og tror på, at det kan
fungere, for man kan alligevel ikke skrive alt ind i
en samarbejdsaftale, siger
Uffe Pilegaard Larsen.

5

