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Velkommen til Malerforbundets
kongres 2022
Hjertelig velkommen til Malerforbundets 35. ordinære kongres i Aarhus.
Der er gået fire år, siden vi i 2018 afholdt vores seneste ordinære kongres.
Og jeg må sige, at det har været en meget begivenhedsrig kongresperiode både på godt og ondt.
Vi har den 27. februar 2021 afholdt ekstraordinær kongres, og der har været udskiftninger på flere poster i Daglig Ledelse. Det har været en turbulent tid, men
jeg er overbevist om, at vi nu har den rigtige sammensætning af kompetencer i
Daglig Ledelse, så vi er godt rustet til de udfordringer, fremtiden byder på.
Hele Danmark har ad flere omgange været ramt af Covid-19. I skrivende stund
ser det ud til, at vi er ovre pandemien og det håber jeg, holder stik.
I Malerforbundet har vi stået sammen, og vi er utrolig glade for og stolte over
vores aktive tillidsvalgte ude på arbejdspladserne. I har gjort en stor forskel for
alle vores medlemmer i en usikker og omskiftelig tid.
Hele Daglig Ledelse ser frem til en kongres med spændende og konstruktive
dialoger, hvor vi skal diskutere og beslutte, hvordan Malerforbundet skal arbejde for landets bygningsmalere, autolakere og skilteteknikere de næste
fire år.
I denne skriftlige kongresberetning – der for første gang kommer
i en elektronisk version - kan du dykke ned i de forskellige fagområder, og få et overblik over nogle af de områder, vi har brugt
kræfter på i den seneste periode. Samt hvilke områder, vi vil have
fokus på fremover.
Rigtig god kongres!
På vegne af Malerforbundet,
Forbundsformand Tonny Olsen
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Mød daglig ledelse
Her kan du blive lidt klogere på, hvilke arbejdsopgaver
Daglig Ledelse har beskæftiget sig med i kongresperioden,
og hvilke områder de især vil have fokus på i den kommende periode.

Tonny Olsen
Forbundsformand siden 2021, næstformand fra 2016-2021

Jeg er politisk ansvarlig for:
•

At vi i forbundshuset arbejder ud fra de beslutninger,
der er vedtaget i Malerforbundets hovedbestyrelse.

•

Malerforbundets politik udadtil.

•

Vores samarbejde med de øvrige forbund i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH). Jeg sidder med
i hovedbestyrelsen og forretningsudvalget i FH, hvor
vi blandt andet debatterer og vedtager politiske tiltag
og handleplaner.

•

Kontakten og samarbejdet med andre organisationer,
herunder arbejdsgiverorganisationer.

•

Arbejdsmiljøområdet samt arbejdsskadeområdet.

•

Overenskomstforhandlinger.

•

Samarbejdet med Arbejdsmiljøhuset, BAT-kartellet
og øvrige samarbejdspartnere.

fang og konsekvenser, ført faglige sager mod arbejdsgivere, der ikke lever op til deres ansvar, og så har vi
forsøgt at komme med konstruktive løsningsforslag.
•

Pensionsalderen har fyldt meget. Vi har arbejdet meget med at afdække konsekvenserne af en stigende
pensionsalder for vores medlemmer. Både som selvstændigt forbund men også i samarbejde med ’Alliancen for en Værdig Tilbagetrækning’ har vi blandt
andet kæmpet for retten til Tidlig Pension.

•

Mange arbejdsgivere overholder ikke arbejdsmiljøloven, og det har direkte negative og skadelige konsekvenser for medlemmerne. Derfor har vi i perioden
skruet gevaldigt op for arbejdet med at opsøge og føre
faglige sager over for de virksomheder, der ikke lever
op til deres ansvar.

I den kommende periode vil jeg især:
•

Fortsætte kampen mod den uretfærdige pensionsalder. Vi er ikke færdige med at kæmpe for en værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Pensionsalderen
står til at stige, men det er langt fra alle, der holder til at
skulle blive længere på arbejdsmarkedet. Jeg vil fortsætte med at råbe politikerne op, tale medlemmernes
sag og jeg vil arbejde benhårdt for at udvide retten til
Tidlig Pension.

•

Arbejde for at sikre et mere holdbart arbejdsmiljø
for medlemmerne. Både psykisk og fysisk. Det er
en lang, sej kamp, men jeg tror på, at vi har en vigtig
stemme i debatten og at vi selv kan bidrage med konstruktive løsningsforslag.

I den seneste kongresperiode har jeg blandt andet været optaget af:
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•

Arbejdsmiljøet er et område, der altid har optaget mig.
I denne periode har jeg især været optaget af den fysiske nedslidning i vores fag samt de psykiske belastninger, som også i høj grad rammer vores medlemmer.

•

Vi har haft et særligt fokus på at afdække det psykiske
arbejdsmiljø hos eleverne. Men det psykiske arbejdsmiljø er også et problemområde for de udlærte svende. Mobning, tidspres, stress og chikane er desværre
virkeligheden for alt for mange ude på arbejdspladserne. Vi har arbejdet med at afdække problemernes om-

MØD DAGLIG LEDELSE

Rasmus Juul
Næstformand siden 2021

Jeg er politisk ansvarlig for:
•

Organisering, herunder bl.a. udvikling af kurser til tillidsvalgte.

•

Malerfagets Faglige Fællesudvalg (MFFU), hvor jeg
sidder som næstformand.

•

Organiseringsarbejdet i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

•

MFD Ungdom.

•

Faglige sager.

I den seneste kongresperiode har jeg blandt andet været
optaget af:
•

Vores lærlingeorganisation, MFD Ungdom, har fyldt
meget. Der har internt været flere omrokeringer i bestyrelsen, og der er blevet arbejdet på at implementere en ny forretningsorden og nye vedtægter. Vi har
haft meget fokus på sammen at komme med konstruktive løsningsforslag i forhold til at forbedre det
psykiske arbejdsmiljø for eleverne.

•

Via vores post i MFFU har vi arbejdet for at forbedre
maleruddannelsen, så den bliver mere attraktiv, og vi
har fået opmålt arbejde med i pensum.

•

Og så har organisering haft mit helt store fokus. Vi skal
og kan vende den negative udvikling i medlemstallet.

Derfor har vi arbejdet intenst med at indføre de tiltag,
som vi ved, der virker. Det er sket i tæt samarbejde
med de tillidsvalgte. Vi har vedtaget en helt ny organiseringsstrategi, som vi er ved at implementere.
I den kommende periode vil jeg især:
•

Følge op på de gode tiltag, der er vedtaget på organiseringsfronten, samt arbejde videre for at udvikle organiseringsindsatsen. Jeg vil fortsat være i tæt dialog
med vores gode tillidsfolk. Og jeg vil i FH’s regi arbejde for organisering på et højere plan. Vi er allerede i
gang med at udarbejde et overenskomstregister.

•

Jeg vil slå et slag for, at vi får ryddet godt og grundigt
op i den uhensigtsmæssige kultur, der desværre findes på nogle arbejdspladser, hvor de ikke kan finde ud
af at behandle lærlinge ordentligt. Vi er allerede godt
i gang med at få mestrene i dialog om at finde konstruktive løsninger på det dårlige psykiske arbejdsmiljø.

•

Derudover er det vigtigt for mig, at vi arbejder for at
fremme den faglige stolthed. Det handler både om, at
omverdenen skal udvise respekt for vores faglighed
og vores fag, og så skal vi huske den gode tone. Både
over for hinanden, dem vi forhandler med og andre
faggrupper.

MØD DAGLIG LEDELSE
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René Jensen
Hovedkasserer siden 2018

Jeg er politisk ansvarlig for:
•

Økonomien i forbundet.

•

A-Kasse-samarbejdet. Er næstformand i Din Faglige
A-Kasse.

•

CO-Industri, hvor jeg sidder i centralledelsen.

•

Overenskomstforhandlinger for autolakererne.

I den seneste kongresperiode har jeg blandt andet været
optaget af:
•

•
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A-kasse-fusionen, som har givet os en ny, stærk
a-kasse. Det har krævet tid og ressourcer, men det har
været den helt rigtige beslutning at skabe Din Faglige
A-Kasse.
En ny it-platform, der har optimeret arbejdsprocesserne og åbnet op for flere digitale løsninger. Det er vigtigt, at vi også følger udviklingen på det digitale område. Her findes gode muligheder for at gøre arbejdet
enklere og mindre ressourcekrævende.

MØD DAGLIG LEDELSE

•

Vi har løbende haft fokus på at tilpasse økonomien i
Malerforbundet efter de givne rammer og omstændigheder, så forbundet er rustet til fremtiden og økonomisk velfunderet.

•

Jeg har også været optaget af salget af ferieboligen i
Berlin og køb af ny bolig i Danmark.

I den kommende periode vil jeg især:
•

Have fokus på at opretholde en sund økonomi i forbundet.

•

Have fokus på organisering, så vi fremover er sikret
et godt økonomisk fundament, så Malerforbundet kan
eksistere mange år i fremtiden.

•

Have løbende øje for at optimere og effektivisere de
digitale muligheder og processer.

•

Afdække mulighederne for yderligere fusioner på
a-kasse-området.

•

Arbejde for fortsat at sikre en sund og holdbar økonomisk drift.

Kim Lasse Petersen
Forbundssekretær siden 2018

Jeg er politisk ansvarlig for:
•

Malerfagets Faglige Fællesudvalg (MFFU).

•

Malerforbundets opmålerkontor.

•

Faglige sager, herunder også elevsager.

•

Offentlige overenskomster.

•

Det er helt vanvittigt, hvor mange faglige sager, der
har været. På det område har vi ligget vandret. Afdelingerne er blevet endnu bedre til at opdage, når medlemmerne bliver snydt ude på arbejdspladserne. Men
samtidig er sagerne blevet sværere at løse lokalt, da
sagsbehandlingen er rykket fra de lokale lav til at ligge
centralt hos Danske Malermestre. Det betyder, at flere
sager kommer over til os i forbundshuset. Desværre
oplever vi en stigning i elevsager om især dårligt psykisk arbejdsmiljø, ophævelse af kontrakter, manglende løn og chikane. Vi har derfor ekstra fokus på disse
områder.

•

De offentlige overenskomster var desværre ramt af
corona, så forhandlingerne foregik over Skype. Men vi
fik det bedst mulige resultat for medlemmerne.

•

Vi har i 2022 afholdt konference for medlemmer, ansat i det offentlige. Det var en stor succes, og vil helt
sikkert blive gentaget.

I den seneste kongresperiode har jeg blandt andet været
optaget af:
•

Fagenes uddannelser. Vi har i MFFU fået fjernet engelsk som eksamensfag, så eleverne på maleruddannelsen ikke længere skal op i engelsk for at få et
svendebrev.

•

Skills. Vi har afholdt DM i Skills tre gange i perioden.
Det ene år blev desværre aflyst på grund af corona.
Men Skills er hvert år et tilløbsstykke, og et arrangement, der vokser sig større og større. Det er det perfekte udstillingsvindue for vores fag. Vores dygtige
lærlinge har dystet i deres fag. I 2022 fik vi også skilteteknikerne med i konkurrencen, så nu er det alle tre
fag, der dyster.

•

•

•

Vi har arbejdet for, at flere elever kunne få en læreplads, og vi kan nu se, at der især på bygningsmalerområdet er fremgang.
Vi har strømlinet opmålerkontoret for at tilpasse og
prioritere ressourcerne. Udgifterne er blevet mindre
og opmålerne har løbet hurtigt og været effektive. Det
har resulteret i, at opmålerkontoret har kørt med overskud de sidste tre år.
Vi har fået forhandlet en stigning på prislisten hjem.
Det kan muligvis give mere travlhed for opmålerne i
den kommende periode.

I den kommende periode vil jeg især:
•

Fortsætte indsatsen for eleverne. Vi har tilgang til fagene, og det er godt. Men frafaldet blandt vores lærlinge er for stort, så det skal der sættes ekstra fokus på
fremadrettet.

•

Den grønne dagsorden fylder heldigvis meget i samfundet. I malerfagets uddannelser fylder den alt for
lidt. Der skal mere fokus på grønne løsninger, både i
uddannelserne og i fagene.

•

I 2025 kommer Euroskills til Danmark. Det kommer til
at kræve ressourcer fra MFFU. Euroskills 2025 skal
blive en succes.

•

Malerfagets akkordsystem skal styrkes. Der skal sættes mere fokus på fordelene ved vores lønsystem.

MØD DAGLIG LEDELSE
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Jesper Carl
Forbundssekretær siden 2021

Jeg er politisk ansvarlig for:
•

Faglige sager, herunder arbejdsmiljøsager og sager
om udenlandsk arbejdskraft.

•

Arbejdsmiljø, herunder diverse udvalgsarbejde.

•

Ligestilling.

•

IT-systemer.

•

I den kommende periode vil jeg især:
•

Arbejde for, at arbejdsgiverne agerer mere ansvarligt.
Vi har allerede fokus på sager, der skal give os rettens
ord for, at firmaer, der går konkurs, men åbner i et andet navn, stadig skal betale eventuelle boder. Det kan
sikre os, at arbejdsgivere ikke bare kan slippe for regningen ved at lukke firmaet.

•

Optimere overenskomstens bestemmelser. For eksempel er varierende ugentlig arbejdstid noget, der vil
optage os i den kommende tid.

•

Der vil fortsat være en masse faglige sager fremover,
og jeg tror at vi i højere grad vil få sager om udenlandske kollegaer, der bliver udnyttet af arbejdsgiverne.
Det vil jeg i høj grad lægge kræfter i.

•

Arbejde endnu mere med vidensdeling på det fagretlige område i samarbejde med afdelingerne, herunder
at få udbredt de efterhånden anerkendte metoder til at
dæmme op for socialdumping og brud på vores overenskomst.

I den seneste kongresperiode har jeg blandt andet været
optaget af:
•

•
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Vi har kørt en masse sager i det fagretlige system,
og vi har vundet flere vigtige sager. Når vi vinder en
sag, kan det have vigtig betydning for medlemmernes
rettigheder fremover. Blandt andet har vi vundet en
voldgiftssag, der fastslår, at vikarer skal aflønnes efter
gældende lokalaftaler i de virksomheder, de arbejder
for – og ikke den lavere løn, vikarbureauerne typisk
udstikker. Det er vigtigt for både vikarer og i vores
kamp mod social dumping.
Vi har også slået hårdt ned over for arbejdsgiverorganisationer, der overtræder de aftalte spilleregler i forhold til at vejlede virksomheder, der er i konflikt. Og så
har vi brugt en masse tid og krudt på at forhandle med
Danske Malermestre om en stigning på prislisten. Efter mange måneders tovtrækkeri lykkedes det.

MØD DAGLIG LEDELSE

Vi har fået nedsat et fagretlig udvalg bestående af en
fra hver afdeling. Udvalget arbejder bl.a. med at vi i
fællesskab skal have højnet det fagretlige niveau. Her
videns deler vi hvad der sker rundt om i landet og forbundet på det fagretlige område.
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Malerforbundet 2018-2022

– de 7 vigtigste begivenheder
Det har været en begivenhedsrig periode, der både har
budt på omrokering i Daglig Ledelse, vigtige sejre og
nye strategier.

1

Kampen for Tidlig Pension
Sammen med gode kollegaer i ’Alliancen for en værdig tilbagetrækning’ fik
vi sat gang i debatten om nedslidning og pensionsalder. Det lykkedes os at
råbe politikerne op, og endelig blev Tidlig Pension vedtaget i Folketinget i
december 2020.
Det har været en fælles kamp, men Malerforbundets bidrag til nedslidningsdebatten er ikke gået ubemærket hen. Både offentligt og i FH-regi har Malerforbundet insisteret på, at der skulle indføres en retfærdig tilbagetrækningsmodel.
Allerede nu har mange medlemmer af Malerforbundet gjort brug af ordningen, men Malerforbundet anser ikke kampen for en værdig tilbagetrækning
for afsluttet.

2

”

Tidlig Pension er et godt og vigtigt skridt på vejen. Men det er
naturligvis ikke nok. Pensionsalderen står stadig til at stige,
og det kommer til at gå ud over
mange af vores medlemmer, der
ikke holder til at arbejde til de er
over de 70 år. Derfor kæmper vi
videre for en udvidelse af ordningen, så flere kan blive omfattet
og få ret til at trække sig tidligere.
Tonny Olsen

Ekstraordinær kongres
Da Martin B. Hansen vælger at stoppe som forbundsformand i september
2020, indkaldes der til ekstraordinær kongres den 27. februar 2021. To kandidater havde meldt sig til posten som ny formand: Michelle Frese, der på det
tidspunkt var økonomiansvarlig i Malernes Fagforening Storkøbenhavn og
Tonny Olsen, der på det tidspunkt var næstformand og konstitueret formand.
Tonny Olsen vandt formandsvalget med 73 mod 32 stemmer fra forbundets
delegerede. Derudover blev Rasmus Juul fra Malernes Fagforening Midtjylland valgt som ny næstformand, og Jesper Carl fra Malernes Fagforening
Storkøbenhavn blev valgt som ny forbundssekretær. En post, der var ledig
efter Anne Mette Markussen stoppede som forbundssekretær i efteråret
2020.
Et nyt hold i Daglig Ledelse var dermed sat.
Den ekstraordinære kongres blev afholdt virtuelt på grund af den aktuelle
corona-situation. De 105 delegerede fra hele landet kunne derfor følge med i
kongressen, begære ordet og afgive stemmer digitalt.

MALERFORBUNDET 2018-2022
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3

Afgørende sejr over arbejdsgiverne
Malerforbundet vandt i juli 2020 en vigtig voldgiftssag over Danske Malermestre. Sagen er af afgørende betydning for medlemmernes sikkerhed og
sundhed og forbundets muligheder for at køre sager mod arbejdsgivere, der
ikke lever op til Arbejdsmiljøloven.
Danske Malermestre påstod, at der skal ligge et påbud fra Arbejdstilsynet,
før Malerforbundet kan gå ind i sager om brud på arbejdsmiljøet. En påstand,
som Malerforbundet afviste og fik medhold i.
Dommen fastslog, at Malerforbundet har ret til at behandle sager om arbejdsmiljø fagretligt. En afgørende og vigtig sejr for arbejdsmiljøet.

4

Ny, stærk A-kasse
For at styrke indsatsen og sikre en moderne og digital a-kasse fusionerede Byggefagenes a-kasse (BF-A) og El-fagets a-kasse. Sammenlægningen
kom i hus efter en lang og grundig proces, og blev enstemmigt vedtaget på
a-kassernes delegeretmøder i december 2019.
Den 1. januar 2021 så den nye a-kasse Din Faglige A-Kasse (FAK) dagens
lys. Den nye fælles a-kasse havde været et ønske fra Malerforbundets side,
siden man valgte at flytte i bofællesskab med Blik-og Rørarbejderforbundet
og Dansk El-Forbund i 2015.

5

Arbejdsretten gav Malerforbundet medhold
I januar 2021 gav arbejdsretten Malerforbundet medhold i, at vi kan drage
arbejdsgiverne til ansvar, når de bryder arbejdsmiljøloven. Også selvom Arbejdstilsynet forinden har truffet en strafferetlig afgørelse.
Kristelig Arbejdsgiverforening forsøgte i sagen at spænde ben for forbundets
ret til at behandle arbejdsmiljøsager fagretsligt. Men uden held.
Kristelig Arbejdsgiverforening påstod, at det er et brud på den Europæiske
Menneskerettighedskonvention, hvis en virksomhed får ’dobbeltstraf’ for
samme misgerning, når Arbejdstilsynet forinden har truffet en strafferetlig
afgørelse, og Malerforbundet dernæst kører en fagretlig sag i Arbejdsretten.
Arbejdsretten afviste påstanden, og dermed er Malerforbundet sikret fortsat
at kunne gøre brug af den praksis, som udspringer af overenskomstens særlige § 10-bestemmelse.
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”

Danske Malermestre har fået én
over nakken i denne sag. De forsøgte at drage tvivl om en fælles
aftale i overenskomsten, og den
gik selvfølgelig ikke. I over 47 år
har vi behandlet arbejdsmiljøet
fagretligt, og det er ekstremt vigtigt
for malernes ve og vel, at vi nu kan
fortsætte med det.
Tonny Olsen
forbundsformand
(daværende næstformand)

”

Der er mange fordele ved at stå
sammen. Med etableringen af en
fælles a-kasse står vi nu stærkere
i forhold til at sikre en økonomisk
bæredygtig a-kasse. Og vi kan
fortsætte med at tilbyde medlemmerne en faglig a-kasse, der følger
digitaliseringen og styrker servicen til den enkelte.
René Jensen
hovedkasserer i Malerforbundet
og næstformand i FAK

6 Stigning på prislisten
Efter flere måneders forhandling indgik Malerforbundet en aftale med Danske Malermestre i april 2022, der blandt andet omfatter en stigning på prislisten. Det er helt usædvanligt, at der laves aftaler om stigning på prislisten
imellem de traditionelle overenskomstforhandlinger. Aftalen kom i hus efter
intense tovtrækninger med arbejdsgiverne om blandt andet den fagretlige
behandling af arbejdsmiljøsager.
Aftalen betyder, at prislisten reguleres med 3,75 procent per 1. oktober 2022.

7 Organisering frem for alt
De seneste år har Malerforbundet – ligesom stort set alle andre forbund –
mistet medlemmer. Derfor blev det i 2021 besluttet i Hovedbestyrelsen, at
organiseringen nu skulle have højeste prioritet. Den negative udvikling skal
vendes og flere kollegaer skal tilslutte sig fællesskabet. En ny organiseringsstrategi er derfor blevet vedtaget af Hovedbestyrelsen. Formålet er at sikre,
at Malerforbundet forbliver et selvstændigt forbund fremover. Strategien forpligter afdelingerne til blandt andet at besøge skoler og arbejdspladser samt
at afholde udviklingssamler med de tillidsvalgte. Ligeledes er Malerforbundet forpligtet til at føre statistikker og følge op på de aftalte tiltag samt udvikle
og udbyde relevante kurser.

”

Organisering er alfa og omega.
Med den nye strategi forpligter vi
os selv og hinanden til at arbejde
målrettet og kontinuerligt med at
tiltrække og fastholde medlemmer i fællesskabet.
Rasmus Juul
næstformand
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CORONA

CORONA

Virussen, der vendte op og ned på vores arbejdsliv
Vi kommer ikke uden om, at Covid-19
vendte op og ned på tilværelsen hos de
fleste. Medlemmerne af Malerforbundet har mødt udfordringer både i deres
arbejdsliv og privat. Manglende sikkerhedsforanstaltninger på arbejdspladsen
og lukkede skoler og børnehaver har ad
flere omgange skabt bekymringer. På
arbejdsmiljøområdet har afdelingerne
og forbundshuset arbejdet konkret med
sager, der direkte påvirkede medlemmerne.
På det mere generelle plan har der
overalt været usikkerhed i forhold til virussens konsekvenser. Både helbredsmæssigt, på samfundsplan og økonomisk. Corona’en har givet anledning til
mange spørgsmål og skabt behov for
mange akutte løsninger.
Især i den første nedlukning af samfundet i foråret 2020 kunne vi i Malerforbundet mærke et stort behov for
information, støtte og rådgivning. Ude
i afdelingerne havde de travlt med at
finde svar på de mange spørgsmål, der
dukkede op. I Malerforbundet forsøgte vi
at skabe overblik over gældende regler
og rettigheder. Men vi fulgte også med i,
hvilke udfordringer medlemmerne havnede i. I løbet af sommeren 2020 lavede
vi en større medlemsundersøgelse for at
kortlægge, hvordan corona-krisen påvirkede medlemmerne. Der gav os brugbar
viden i forhold til hvilke indsatsområder,
vi skulle have ekstra fokus på.
(Udpluk af medlemsundersøgelse)

Corona kostede jobbet

6,45%

af bygningsmalerne har mistet deres job
pga. coronakrisen.

16,67%

af autolakererne har mistet deres job
pga. coronakrisen.

31,58%

af skilteteknikerne har mistet deres job
pga. coronakrisen.

Børnepasninger har været en
udfordring
Hos børnefamilierne har det været en
udfordring at få arbejde og nedlukning af
skole og institutioner til at gå op:

11%

af alle medlemmer har haft
udfordringer med børnepasning. Af medlemmer med børn har 35
procent brugt ferie-eller fridage på at
passe børn.

41%
nene.

har taget fri for egen regning
for at gå hjemme med bør-

Bekymring for at gå på arbejde

38%

har i høj grad eller nogen
grad været bekymret for at
gå på arbejde under corona-krisen.

48%
39%
28%

har været bekymret for familiens helbred.

har været bekymret for de
svageste i samfundet.
har været bekymret for
eget helbred.

fagforeningen. Det gjaldt blandt andet
på sygehusbyggeriet i Gødstrup. Læs
mere her

Virtuelle møder
Corona har også udfordret arbejdsgangene i Malerforbundet og ude i afdelingerne. Mange ansatte måtte arbejde
hjemmefra, og de fysiske møder blev
erstattet med digitale møderum. Det
krævede en del tilvænning i starten,
men efterhånden blev møder på Teams
en slags ny normal. Den digitale mødeform er delvist fortsat – også i tiden efter
restriktioner og forbud – da det i nogle
tilfælde kan være en god og ressourcebesparende erstatning for det fysiske
møde.
Også tillidsfolk og medlemmer har
måttet indstille sig på en ny virtuel mødeform. Kurser, arrangementer og den
almindelige kontakt med fagforeningen foregik i perioder digitalt foran en
skærm. Vi har over hele linjen oplevet en
fantastisk velvilje og forståelse fra medlemmerne, der var hurtige til at omstille
sig til den ny virkelighed.

Flere medlemmer har ikke følt sig trygge
ved at møde ind på arbejdspladsen. Det
skyldes især, at arbejdsgiverne ikke var
gode nok til at sørge for de nødvendige
sikkerhedsforanstaltninger.

27%

oplevede i ringe grad, at
mester sørgede for de nødvendige værnemidler.

20%

mente ikke, at arbejdet blev
tilrettelagt forsvarligt, så det
var muligt at holde afstand til kollegaer.

27%

manglede information fra
mester i forhold til de nødvendige foranstaltninger.

Manglede håndsprit
Malerforbundet sørgede for at holde
både medlemmer og arbejdsgivere informeret om de nødvendige tiltag om fx
håndsprit og afstand, der var nødvendige under epidemien. I konkrete sager
blev arbejdsgiverne direkte kontaktet af

CORONA
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tidslinje

EN PERIODE
MED PANDEMI
OG POLITISKE
FORANDRINGER

2018
APRIL

LO of FTF bliver ved ekstraordinære kongresser enige om at fusionere og stifte en ny, fælles
hovedorganisation. Hermed er kimen til Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) lagt.
OK18 er i gang, og der forhandles ny overenskomst for de offentligt ansatte.

MAJ
Folketinget vedtager en ændring i Arbejdsmiljøloven, der giver medarbejdere ret til at tale med Arbejdstilsynet uden at arbejdsgiveren er til stede.

JUNI
Socialdemokratiets leder, Mette Frederiksen, melder ud, at partiet agter at gå til næstes års folketingsvalg med målet om at danne regering alene.
Dermed bryder hun sit partis årtier lange tradition
for regeringssamarbejde med Radikale Venstre.

2019
JANUAR
Den nye hovedorganisation er nu en realitet, da
FH per 1. januar overtager LO og FTF’s funktioner.
FH er landets største lønmodtagerorganisation for
64 forbund (herunder Malerforbundet) og omkring
1,3 millioner lønmodtagere.
Socialdemokratiet lancerer deres forslag om at
give visse grupper med nedslidende arbejde ret til
at gå tidligere på pension.

APRIL
Lars Løkkes VLAK-regering, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti indgår en ny aftale om arbejdsmiljøindsatsen. Med aftalen tilføres Arbejdstilsynet godt 460 millioner kroner frem mod 2022.
Det sker efter massiv kritik af mange års besparelser på området.

MAJ
VLAK-regeringen indgår forlig med Radikale Venstre og Dansk Folkeparti om indførelse af Seniorpension. Seniorpensionen skal gøre det nemmere
for nedslidte med en arbejdsevne under 15 timer
om ugen og under 6 år til folkepensionen at få
tilkendt en ydelse svarende til førtidspension.
Der afholdes valg til Europa-Parlamentet.

SEPTEMBER
Overgangsperioden til den nye ferielov går i gang
med indefrysning af feriepenge.
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JUNI
Der afholdes folketingsvalg i Danmark. Socialdemokratiet vinder valget som det største parti, og Mette
Frederiksen bliver Danmarks nye statsminister.

2020
FEBRUAR
OK20 – overenskomstforhandlingerne på det
private område går i gang.
Læs mere om forhandlingerne her

AUGUST
Den socialdemokratiske regering præsenterer det
længe ventede udspil om Tidlig Pension.
De politiske forhandlinger går i gang.

MARTS
Mette Frederiksen annoncerer en delvis nedlukning af
samfundet på grund af den nye virus, Covid-19. Det bliver starten på en ny virkelighed med en corona-pandemi, der har konsekvenser for samfund, sundhed og
økonomi verden over. Dette havde også betydning for
de igangværende overenskomstforhandlinger.

SEPTEMBER
OKTOBER
Regeringen indgår aftale med Enhedslisten, SF og
Dansk Folkeparti om en ny ret til Tidlig Pension.

Den nye ferielov træder i kraft. Den nye ordning
med samtidighedsferie medfører væsentlige ændringer af hele feriesystemet.

DECEMBER
Folketinget vedtager aftalen om ret til Tidlig Pension. Ordningen træder i kraft 1. januar 2021.
KL og Regionerne går i gang med de første forhandlinger om overenskomsten for de offentligt
ansatte.

2021
FEBRUAR
OK21 - overenskomstforhandlinger på det offentlige område er i gang.

JUNI
Sygeplejerskerne går i strejke, efter et flertal har
stemt nej til forligsmandens mæglingsforslag.
Stridspunktet var især lønnen, som ligger langt
under lønningerne i ’de klassiske mandefag’ som
følge af Tjenestemandsreformen fra 1969. Strejken
varer frem til 27. august, hvor regeringen og et flertal af Folketingets partier vedtager et lovindgreb.
Lovindgrebet sætter en stopper for strejken, og
mæglingsskitsen, som et flertal af sygeplejerskerne ellers havde stemt nej til, bliver ophøjet til lov.

APRIL
Den 21. april betragtes som store genåbningsdag
i Danmark, efter den anden bølge af Covid-19 har
haft landet lukket ned. Med et coronapas kan man
blandt andet atter kan gå på bar og restaurant.
Et flertal af de danske sygeplejersker stemmer nej
til overenskomstudspillet og varsler strejke.

OKTOBER
Et flertal af Folketingets partier indgår en aftale om
en ny barselsmodel, der implementerer EU’s orlovsdirektiv. Den nye aftale om øremærket barsel
giver hver forældre ret til 24 ugers barsel efter fødslen. Den nye barselsaftale træder i kraft 2. august
2022.

NOVEMBER
Kommunal- og regionrådsvalg i Danmark. Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti går tilbage, mens
de Konservative bliver de helt store vindere ude i
landet.
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En ny kongresperiode og
en verden i forandring

2022

JANUAR
De første danskere får nu udbetalt ’Tidlig Pension.’

JUNI
Et flertal i Folketinget vedtager et lovforslag, der
blandt andet gør det muligt at få tillæg til dagpengene under de første tre måneders ledighed.
Dermed styrker man trygheden for ca. 1,5 millioner
lønmodtagere, anslår beskæftigelsesministeren.
Lovforslaget træder på grund af forligsbindinger
først i kraft efter et valg.

FEBRUAR
Da Rusland torsdag den 24. februar indleder en
omfattende angreb på Ukraine, bliver det starten
på en ny verden med usikkerhed, opbrud og forandring. Både geopolitisk og økonomisk. Danmark og
den øvrige vestlige verden fordømmer Putins invasion, og der er siden februar blevet indført en lang
række økonomiske sanktioner og øvrige tiltag, der
skal svække Rusland.
Danmarks regering har valgt at skrue op for udgifterne til forsvaret og ligesom i de øvrige lande, arbejdes der for, at vi skal blive uafhængige af russisk
gas.
Konsekvenserne af krigen mærkes allerede i form
af højere energipriser. Eksperter spår, at danskerne
ikke vil kunne undgå at blive ramt på privatøkonomien. Dertil kommer, at der forventes en øget inflation, højere arbejdsløshed og stigende priser.
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Arbejdsmiljø og pensionsalder bekymrer
medlemmerne allermest
En medlemsundersøgelse fra december 2021 har givet et godt
indblik i medlemmernes bekymringer i arbejdslivet, deres udfordringer med faget samt deres syn på fagforeningen.

Hvad bekymrer dig mest i dit arbejdsliv?

Både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø er noget, der belaster medlemmerne. En stor del døjer med smerter og må tage
smertestillende for at klare arbejdsdagen. Den stigende pensionsalder bekymrer mange medlemmer i alle aldersgrupper.

Fysisk nedslidning 76 %

Medlemmerne er generelt tilfredse med deres fagforening,
men savner lidt mere synlighed. De efterlyser også mere politisk slagkraft og at Malerforbundet kæmper for en tidligere
tilbagetrækning og forebyggelse af nedslidning.

Manglende respekt for omverdenen 16 %

Top 5
Den stigende pensionsalder 62 %
Løn og økonomi 35 %
Det psykiske arbejdsmiljø 12 %

I denne beretning vises udpluk af medlemsundersøgelsen. 808 medlemmer har deltaget i den elektroniske spørgeundersøgelse,
der blev gennemført og indsamlet i december 2021. Ved nogle spørgsmål i undersøgelsen havde respondenterne mulighed for
at afkrydse op til tre svarmuligheder. Alle forbundets faggrupper og de forskellige køn er repræsenteret i undersøgelsen. Både
lærlinge og svende er blevet spurgt ind til deres arbejdsliv og forhold til fagforeningen. Pensionister er blevet spurgt ind til deres
forhold til fagforeningen.

Har du ondt og må tage
smertestillende for at klare
arbejdsdagen?
Ja, hver dag 13 %
Ja, ofte (hver uge) 19 %
Ja, af og til (hver måned) 24 %

Tror du, du kan fortsætte i faget
frem til pensionsalderen?
Ja, det regner jeg med 22 %
Nej, det holder min krop ikke til 51 %
Ved ikke 22 %
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Hvordan er dit forhold generelt til fagforeningen?

Hvilke områder bør
Malerforbundet have
fokus på i fremtiden?

POSITIVT

42,2%

Top 5
MEGET
POSITIVT

30,2%
Meget negativt 0,4%

Forebyggelse af nedslidning 72 %

HVERKEN
POSITIVT ELLER
NEGATIVT

Politiske mærkesager som
pensionsalder, dagpenge mv. 52 %
Løn 47 %

25,6%

Bedre psykisk arbejdsmiljø 24 %
Forbedret medlemsservice 14 %

Negativt 1,6%

Hvordan kan Malerforbundet hjælpe til med at forbedre dit arbejdsliv?
(udpluk af svar)
•

Fortsæt jeres kamp for højere mindsteløn, bedre
prisliste og endnu mere fokus med at minimere
nedslidning.

•

Når pensionsalderen stiger, må arbejdstiden
blive kortere, for at vi kan holde længere på
arbejdsmarkedet.

•

Styrk organisering, klubarbejde og lokalaftaler.

•

•

Der skal kæmpes mere for en lavere
pensionsalder… da vi bliver uddannet langt
tidligere end mange andre fag, mener jeg
bestemt, at vi burde kunne gå tidligere på
pension.

Mere fokus fra de andre håndværkergrupper om
respekt for vores arbejde.

•

Fortsæt med at med at sætte fokus i den brede
offentlighed.

•

Vær mere til stede på byggepladserne.

•

Sørg for, at flere firmaer bruger akkord.

•

Kæmp for bedre tidsplaner.

•

Hjælp vores tillidsvalgte ved lønforhandlinger, så
de ikke bliver tromlet af mester.

•
•

Mere fokus på slitage generelt. Hvis man ikke
passer på sig selv, er det et hårdt fysisk job.
Kæmp for malerens rettigheder og godt
arbejdsmiljø.

MEDLEMSUNDERSØGELSE
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Kampen for tidlig pension

Der blev lyttet til os
Den stigende pensionsalder har gennem hele kongresperioden optaget både medlemmer og forbund. Det har hele tiden
været tydeligt for Malerforbundet, at det er uholdbart for mange medlemmer at skulle tilbringe endnu flere år på arbejdsmarkedet.
Nedslidning og smerter som følge af det hårde slid i vores fag
sætter en naturlig stopklods for arbejdslivet på et tidspunkt.
At politikerne regner med, at vi alle bare kan fortsætte med at
arbejde til 70-årsalderen (og derover,) er ikke bare urealistisk.
Det er også hamrende uretfærdigt, når nu vores faggrupper er
dem, der er kommet tidligst ud på arbejdsmarkedet.

Alliancen
Vi ville gerne have en mere retfærdig pensionsalder, der sikrede medlemmerne – og andre faggrupper med nedslidende
job – en værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.
Derfor gik vi i juli 2020 sammen med Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund og Fødevareforbundet NNF i Alliancen for en værdig tilbagetrækning.
Sammen ville vi sætte fokus på vores medlemmers vilkår og
råbe christiansborgpolitikerne op: Vi forlangte en pensionsordning, der gjorde det muligt for dem med hårdt fysisk arbejde at
gå tidligere på pension.

Pres på politikerne
I Alliancen gik vi sammen ud og præsenterede befolkningsundersøgelser, der tydeliggjorde behovet for tidlig pension, og
vi udarbejdede en pjece til politikerne, der fremviste fakta om
nedslidning i vores fag. Forbundsformændene i Alliancen gik
sammen om at skrive kronikker til aviserne og de deltog blandt
andet i møder med beskæftigelsesordførere og Folketingets
beskæftigelsesudvalg. Målet var at lægge pres på politikerene
for at indføre en differentieret tilbagetrækningsordning.
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Vores medlemmer tog aktivt del i kampen, og stod blandt andet foran Beskæftigelsesministeriet med bannere og flyers, da
politikerne i august 2020 indledte forhandlingerne om Tidlig
Pension. Fra Malerforbundets side blev der også kommunikeret medlemshistorier ud til medierne og offentligheden.
Den 11. oktober 2020 indgik regeringen, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og SF en aftale om retten til Tidlig Pension. Aftalen
blev vedtaget i Folketinget den 21. december 2021. En stor sejr
for Malerforbundet og medlemmerne, da det giver en ret til at
trække sig før tid uden at skulle visiteres af lægen først.
Men… Selvom vi er glade for tidlig pension, så er vi endnu ikke
i mål. Derfor vil Malerforbundet nu kæmpe videre for at få udvidet denne rettighed, så flere kan blive omfattet og få ret til at
trække sig tidligere.

Vi kæmper videre
I starten af februar 2022 afholdt Alliancen en konference på
Christiansborg, hvor temaet var nedslidning og pensionsalder.
Målet var at minde politikerne om, at der trods indførelsen af
Tidlig Pension er et stort problem med nedslidning i vores fag,
og at den stigende pensionsalder ikke er holdbar.
Lektor Henrik Brønnum-Hansen fra Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet påpegede, at der
er stor forskel på uddannelsesniveau og levealder, og at den
forskel kun bliver større.
“I 1985 var forskellen i levealder på de 25 procent rigeste og
de 25 procent fattigste i Danmark 5,5 år. På de 35 år der er
gået siden da, er forskellen steget til 10 år,” sagde han blandt
andet under konferencen.

KAMPEN FOR TIDLIG PENSION
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Ny strategi skal få flere med i fællesskabet
”Det overordnede formål er at sikre, at Malerforbundet fremover forbliver et selvstændigt forbund.”
Det er den første sætning i Malerforbundets nye organiseringsstrategi.
Vi har i Malerforbundets sidste kongresperiode mistet rigtig
mange medlemmer, enten til de gule fagforretninger, fagskifte
eller til den gruppe, der vælger at stå helt uden for fællesskabet.
I denne kongresperiode har vi måtte sige farvel til 931 kollegaer, der har forladt Malerforbundet af den ene eller anden årsag.
Dette koster rigtig meget for Malerforbundet i form af økonomiske midler, på fællesskabet og vigtigst af alt for styrken til at
forhandle lokalt. Det betyder også, at overenskomsterne daler
i takt med, at procentdelen af de organiserede autolakerere,
skilteteknikere og bygningsmalere falder.
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Derfor skal organiseringen have første prioritet i fremtiden. Og
efter en gennemarbejdet organiseringsstrategi blev fremlagt
og vedtaget af Hovedbestyrelsen den 5. maj 2022, er den nu
løbende ved at blive implementeret som en grund-DNA i afdelingernes og forbundets arbejde i hverdagen, helt fra Hovedbestyrelsen og ud til de enkelte lærlinge ude i virksomhederne,
der skal være en del af fællesskabet for deres respektive fag.
Vi er i perioden gået all in på, at organiseringen skal lykkes og
derved vende den uheldige situation, vi er kommet i med hensyn til den voldsomme medlemstilbagegang i vores forbund.
I organiseringsstrategien er der lagt op til, at der er en tovholder
i Malerforbundet, der i samarbejde med organiseringsudvalget
følger op, holder øje og hjælper til, når eller hvis en af de seks
afdelinger skulle snuble og ikke helt nå i mål med de punkter,
som blev enstemmigt vedtaget af Hovedbestyrelsen.

Malerforbundets
Organiseringsstrategi
Formål
Det overordnede formål er at sikre, at Malerforbundet fremover forbliver et selvstændigt forbund. Organiseringsstrategiens delmål er at:
•

fastholde og tiltrække nye medlemmer inden for skiltetekniker-, autolakerer-overfladebehandler- og bygningsmalerbranchen.

•

sikre, at Malerforbundet og de lokale afdelinger er synlige
og arbejder for alle kollegaer inden for de faggrupper, hvor
forbundet er repræsenteret og har overenskomster.

•

få det kraftigt faldende medlemstal i Malerforbundet
vendt således, at det kommer til at stige igen.

Plan for organisering 2022
1. TVUS
	Afdelingerne skal løbende afholde TVUS (tillidvalgtes udviklingsamtaler) med de tillidsvalgte. Der skal føres statistik på, hvad der aftales med de tillidsvalgte via Excel, som
er tilgængelig for den organiseringsansvarlige i afdelingen.
	Afdelingen aftaler og tilmelder, i samarbejde med den
tillidsvalgte kollega, de relevante kurser, den enkelte har
brug for.
	Den tillidsvalgte kan ikke selv uden om afdelingen melde
sig på kurser, afholdt af Malerforbundet.
2. Skolebesøg
	Afdelingerne skal besøge de tekniske skoler, der uddanner
lærlinge inden for vores overenskomstområder. Afdelingerne skal besøge de skoler, der ligger inden for afdelingernes egne områder. Der udpeges en elevansvarlig i hver
afdeling, som blandt andet har skolebesøg som ansvarsområde.

har ansvar for udførelse af opgaven. Der skal løbende rapporteres resultater af de ugentlige opkald i et skema. Resultaterne skal kunne trækkes månedsvis til evaluering i
organiseringsudvalget og i Hovedbestyrelsen.
5. Restance
	Restancemedlemmer skal kontaktes af afdelingerne ud
fra lister i CRM. Der udpeges ansvarsperson for udførelse
af opgaven i afdelingen.
6. Byggeplabesøg
	Afdelingerne skal besøge de kollegaer og byggepladser,
hvor det af afdelingen vurderes nødvendigt og hvor der er
potentiale for at få organiseret og fastholde medlemmer og
hverve de der endnu ikke er en del af fællesskabet.
7. Forbundet
	
Forbundets organiseringsansvarlige skal i samarbejde
med organiseringsudvalget løbende planlægge, hvilke
kurser der er relevante for de medlemmer, tillidsvalgte og
ansatte, der er ude i afdelingerne og virksomhederne.
	De vedtagne kurser og anden undervisning samles, planlægges og udføres af den organiseringsansvarlige i Malerforbundet.
	Den organiseringsansvarlige i Malerforbundet skal løbende fremlægge de planer, som organiseringsudvalget ønsker skal ændres eller fremlægges til vedtagelse for Hovedbestyrelsen til endelig godkendelse.
	Forbundets organiseringsansvarlige skal løbende føre statistikker over indsatserne i punkt 1-6, som fremlægges løbende på hovedbestyrelsesmøderne og for organiseringsudvalget.
	
Forbundets organiseringsansvarlige skal i samarbejde
med organiseringsudvalget løbende se på værktøjer til at
lette de ovennævnte arbejdsopgaver.

	Afdelingerne udarbejder en årsplan for, hvornår hovedforløbene køres på skolerne og planlægger besøg derefter.

Aftalte planer, afrapporteringer, statistikker og referater fra
TVUS lægges ind under forbundets organiseringsfane i teams
mappen, som de organiserings- og berørte faglige bliver undervist i at benytte og alle har adgang til.

3. Nye svende

Organiseringsplanen gælder for resten af året 2022, hvorefter
den kan evalueres og justeres.

	Det er alle skoleforløb der skal besøges.

	Nyudlærte svende skal kontaktes pr. tlf., af afdelingen senest 2 måneder efter udlæringsdatoen.
4. Udmeldelser
	Alle medlemmer, der ønsker at blive overflyttet eller udmeldt, skal kontaktes af afdelingen ugevis ud fra lister i
CRM. Der udpeges en ansvarsperson i hver afdeling, der

Med denne strategi samt Hovedbestyrelsens, afdelingernes
og forbundets fulde opbakning kan og vil vi vende strømmen
af aktive malere, der forlader vores fællesskab i utide. Vi tror
fuld og fast på, at overholder vi de ovenstående punkter, lykkes det. Det bliver et hårdt og vedvarende arbejde, vi alle i forbundet og ude i afdelingerne skal bakke 100 procent op om,
ellers kommer det ikke til at lykkes at vende strømmen. Gør
vi det, vil vi se en fremgang i den kommende kongresperiode.

ORGANISERING
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Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter er rygraden i vores fællesskab.
Derfor har vi i perioden haft fokus på at optimere de tillidsvalgtes vilkår og kompetencer.

Grundkurser
Vi omlagde grunduddannelsen og ændrede strukturen, da vi i
stigende grad oplevede, at der var mange af vores tillidsvalgte,
der enten helt undlod at tage grunduddannelsen eller meldte
fra i sidste øjeblik. Det betød, at vi havde mange afbud til hvert
grundforløb. Der er mange af de tillidsvalgte, der har svært ved
at være hjemmefra i en hel uge ad gangen. Det har betydet,
at vi i stedet har delt grunduddannelsen op i mindre bidder,
så kursisterne ikke er afsted hjemmefra i mere end tre til fire
dage. Det har også gjort, at det er blevet nemmere at arbejde praksisnært. Det vil sige, at der fra gang til gang gives en
hjemmeopgave, som de tillidsvalgte skal træne hjemme på
arbejdspladsen. Det kan fx være en forhandlingsøvelse, en 1:1
samtale med kollegaer, en kommunikationsøvelse, der fremmer samarbejdet på den enkelte arbejdsplads osv.
I 2022 har vi afholdt en grunduddannelse lokalt i Midtjylland.
Det betyder, at kursisterne ikke har overnattet, men har været
på dagskursus. Det har selvfølgelig betydet, at de har mistet
den sociale del af kurset, hvor de om aftenen danner netværk
og drøfter små- og store problemstillinger fra hverdagen på arbejdspladsen.
Trods det, at de har måttet undvære en stor social del af kurset, har kursisterne formodet at arbejde intensivt de dage, de
har været på kurset. De har ligesom de andre internatkursister
været afsted i 3 X 4 dage fordelt over et halvt år, og været igennem det samme indhold, dog på lidt mindre tid.
Frafaldet er minimeret, og vi har hånd i hanke med, at kursi-
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sterne får indsigt i, hvilket arbejdsmarked vi har i Danmark og
hvilke rammer vi arbejder indenfor. De får en række redskaber
til at kunne håndtere den til tider krævende og komplekse rolle
som tillidsvalgt. De emner, vi arbejder med på grunduddannelsen, er bl.a.
•

Det faglige fællesskab og Den Danske Model

•

Organisering af dine kollegaer; kortlægning, 1:1 samtaler,
sagen og synliggørelse.

•

Relevante overenskomstområder og lokalaftaler

•

Klubarbejdet på arbejdspladsen

•

Planlægning og afholdelse af møder

•

Tale- og forhandlingsteknik

•

Den svære samtale på arbejdspladsen

•

Din rolle som tillidsvalgt. Dine rettigheder og pligter.

•

Samarbejde mellem AMR/TR. Deres roller, opgaver og
indsatser

•

Forhandling og lokalaftaler

På hvert grundforløb kommer Daglig Ledelse på besøg. De er
der et lille døgns tid, hvor de svarer på spørgsmål fra kursisterne og hvor forbundsformanden informerer om, hvilke opgaver

Daglig Ledelse har og hvilke politiske indsatser, der fokuseres på. Her gennemgås også sammenkædningsreglerne, det
fagretlige system og andre relevante emner, der optager det
enkelte hold. Dette besøg er til stor tilfredshed for såvel kursister som Daglig Ledelse.

Fremgang i G-kurserne
25

Efter grunduddannelsen kommer TVUS

TVUS bruges også til at kortlægge, hvilke FIU-kurser, den enkelte har ønsker om og behov for i tillidshvervet.

22

20
Antal kursister

I 2021 påbegyndte de forskellige afdelinger TVUS med de
tillidsvalgte. TVUS står for tillidsvalgtes udviklingssamtaler.
Samtalerne har høj prioritet af flere grunde. For det første er
det vigtigt, at de tillidsvalgte får etableret en stærk og naturlig
kontakt til den lokalafdeling, de tilhører. For det andet er det
vigtigt, at den tillidsvalgtes faglige udvikling fortsætter efter
grunduddannelsen. Her spørges der ind til, de opgaver og udfordringer, den enkelte tillidsvalgte har på sin arbejdsplads.
Der er fokus på, at den tillidsvalgte evner at få alle med i fællesskabet på arbejdspladsen og derved opbygger kompetencer til at organisere i virksomheden.
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Faglige kurser for tillidsvalgte
Siden sidste kongres har vi afholdt kurser i kommunikation
og samarbejde, konflikthåndtering og arbejdsmiljø; herunder psykisk arbejdsmiljø. Kurset i psykisk arbejdsmiljø blev
afholdt lokalt i Nordjylland med en del deltagere fra andre
afdelinger. Foreningsret blev også afholdt som lokalkursus i
Midtjylland, men med mange deltagere fra andre afdelinger.
Endelig har der været afholdt lokalaftalekursus og organiseringskursus. Hvert kursus afsluttes med en skriftlig evaluering, som alle deltagere afleverer. Her peger besvarelserne på
meget stor tilfredshed og på at kurserne er yderst relevante,
brugbare og bør fortsætte.
Man må sige, at vi har godt gang i FIU-kurserne, både dem
kursisterne tager på de tværfaglige, men ikke mindst på de
kurser, vi selv skræddersyer og afholder kun for medlemmer
af Malerforbundet. De sidste giver os stor indsigt i, hvad der rør
sig på de enkelte arbejdspladser og hvilke problemstillinger,
de tillidsvalgte møder i dagligdagen. Det betyder, at de emner,
vi arbejder med på kurserne, kan tage udgangspunkt i de fælles problemstillinger og udfordringer, der knytter sig særligt til
branchen.

Der er gang i byggeriet
Der er gang i byggeriet. Det hører vi ofte også som forklaring
på, at tilmeldte tillidsvalgte melder fra på kurserne i sidste øjeblik. De fortæller, at de ikke kan få fri, da der er meget at lave.
Det har betydet, at vi nu forsøger at placere primært grunduddannelsen i efterår- og vinterhalvåret. Det har desværre ikke
været muligt at overholde den plan under Corona. Fremover
håber vi på, at grunduddannelsen som planlagt kan afholdes i
efterår- og vinterhalvåret, så vi undgår frafald og udeblivelser
på kurserne.

Som det fremgår af tallene, er der fremgang i antallet af tillidsvalgte, der gennemfører grunduddannelsen. Dette skyldes
primært, at vi har afholdt to grundkurser i perioden 2021/2022.
Noget tyder på, at det er en alternativ måde, hvorpå vi får tættere kontakt med de tillidsvalgte. Vi får på den måde mulighed
for at kompetenceudvikle dem gennem dagskurser frem for
som tidligere slet ikke at se dem. Vi har fortsat en vigtig opgave
med at motivere de tillidsvalgte til at komme på grundkursus
og få de rette redskaber til at fungere som bindeled mellem de
øvrige medlemmer og de lokale afdelinger. Dette er positivt,
for det giver os muligheden for at komme nærmere vores tillidsvalgte, når de er på grundkurser og andre kurser.
Det er vigtigt, vi får fat i og får kortlagt så mange af de behov
for uddannelse, de tillidsvalgte har. Vi har i kongresperioden
oplevet et fald i det antal tillidsvalgte, vi har, og vi er slet ikke så
mange som vi burde være, når man ser på vores overenskomster og arbejdsmiljøloven.

FIU-projekter
I 2021 udkom en ny og revideret udgave af bogen ”Dig & Den
Danske Model”. Bogen er også udgivet som en app.
”Tillykke med valget”
Projektet ”Tillykke med valget” blev Malerforbundet en del af i
2020. I sensommeren 2021 gik projektet i luften. Målgruppen
er alle de nyvalgte tillidsvalgte. Kort efter, de er blevet registreret i den enkelte afdeling som tillidsvalgt modtager de et link,
hvor Malerforbundets formand og næstformand byder dem
velkommen i fællesskabet og fortæller, hvorfor det er vigtigt,
at de går i gang med grunduddannelsen. Ud over forskellige
film med tidligere grundkursister mv. kan den nyvalgte finde
meget information om rollen som tillidsvalgt og hvilke opgaver, der venter.
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SIDE 27

Nej til en europæisk
mindsteløn

arbejdsmiljø

I oktober 2020 fremsatte EU-Kommissionen et forslag om
en europæisk mindsteløn i medlemslandene. Malerforbundet har ligesom den øvrige danske fagbevægelse været
indædte modstandere af en EU-mindsteløn, der risikerer
at undergrave Den Danske Model. For i Danmark har vi en
aftalemodel, hvor det er arbejdsmarkedets parter, der fastsætter og regulerer lønningerne.
Trods løbende protester fra dansk fagbevægelse og danske
politikere, blev EU-direktivet formelt godkendt af Ministerrådet i juni 2022, og det forventes at blive godkendt i september 2022 i Europa-Parlamentet.
Ifølge EU-Kommissionen vil direktivet give mulighed for, at
lande som Danmark kan fortsætte med deres nuværende
model, men erfaringerne viser, at en EU-domstol til enhver
tid kan tage udgangspunkt i direktivet og i sidste ende fremtvinge en lovbestemt mindsteløn.

Hvad nu?
Malerforbundet står fortsat fast på, at vi i Danmark ikke skal
have en EU-lovbestemt mindsteløn. Både arbejdsmarkedets parter og et flertal i folketinget er også imod, at dette
skal blive en realitet. Fra politisk side undersøges det nu,
hvorvidt den danske stat bør anlægge et annullationssøgsmål mod direktivet ved EU-Domstolen.
Malerforbundet gik tidligere i år sammen med det svenske
Malerforbund om et fælles debatindlæg, der tager afstand
fra en europæisk mindsteløn.

Risiko for coronasmitte
Covid-19 har selvfølgelig også påvirket vores medlemmers arbejdsmiljø. Mens store dele af den offentlige sektor og de liberale erhverv
blev underlagt forskellige restriktioner eller ligefrem nedlukninger,
kunne arbejdet på byggepladserne fortsætte.
Det betød, at de fleste af vores medlemmer arbejdede som normalt
under hele krisen, hvilket naturligvis stillede krav til arbejdsgiverne
om at sikre, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at holde afstand, bruge mundbind m.m. blev overholdt. Det var desværre ikke
alle arbejdsgivere, der formåede at leve op til deres ansvar, så derfor
gjorde afdelingerne ude i landet en stor indsats ved at kontakte virksomhederne og få dem til at overholde reglerne, så vores medlemmer kunne passe deres arbejde uden at pådrage sig unødig risiko
for coronasmitte.
Derudover var vi også i tæt kontakt med Arbejdstilsynet i forhold til
store byggepladser som for eksempel sygehuset i Gødstrup, hvor
forholdene for de 450 medarbejdere var så kritisable, at mange
frygtede at tage på arbejde. Bekymringen blev ikke mindre af, at
der også var udenlandsk arbejdskraft fra Syd- og Østeuropa, der kom direkte ind på byggepladsen uden hverken at
være testet eller have været i karantæne.
Udenlandsk arbejdskraft var i det hele taget en udfordring
under corona-krisen. Vi ved, at udenlandsk arbejdskraft
ofte har dårligere sundhed og sikkerhed på arbejdspladserne, indkvarteres under kummerlige og dårlige sanitære forhold og transporteres i tætpakkede busser til og fra arbejde.
Derfor skrev vi via BAT et åbent brev til Rigspolitiet, Sundhedsstyrelsen, Arbejdstilsynet, justitsministeren, beskæftigelsesministeren samt sundhedsministeren med kritik af
den manglende karantæne for udenlandske arbejdstagere
samt en klar opfordring til at få undersøgt leve- og arbejdsvilkår for udenlandske arbejdstagere i Danmark.
I efteråret 2020 lukkede dele af Nordjylland de facto ned,
da der blev konstateret en ekstraordinær smitteudvikling i
Nordjylland. Det gav udfordringer for de af vores medlemmer, der boede og arbejdede på tværs af de berørte kommunegrænser. Malerforbundet var hurtigt ude og fik løftet
problemstillingen op i BAT samt FH.
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Forbundets arbejde med arbejdsmiljø
MAL-kode: Der har gennem de sidste mange år været en større diskussion om regelforenkling. Arbejdstilsynet forventer
at fastholde kravene til sprøjtearbejde, men nedlægger selve
kodenummerdelen, og erstatter dem med et digitalt hjælpeværktøj. Det har været, og er en ressourcekrævende proces,
og derfor kan vi forvente, at den store regelforenkling tager tid.
Arbejdstilsynets videre proces ser således ud:
1.

Udarbejde forslag

2.

Forhandle med parterne (efterår 2022)

Arbejdstilsynet forventer nye regler 1. juli 2023.
Nedslidning – forebyggelse: Malerforbundet er i løbende dialog med Arbejdstilsynet vedr. nedslidende arbejdsprocesser.
Afdelingerne har jævnligt kontakt med medlemmerne, og deler viden om problemer og løsninger med hinanden og forbundet.

NFA - undersøgelse: Maleren har dobbelt så høj risiko for nedslidning sammenlignet med juristen, viste undersøgelse fra
det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Maleren ligger øverst på listen og hører sammen med bl.a. blikkenslageren, mureren, tømreren, sosu’en og slagteren til den
gruppe med det hårdeste fysiske arbejde. Nederst på listen
finder man bl.a. juristen, revisoreren, it-konsulenten og den
samfundsvidenskabelige akademiker, der typisk har et meget
stillesiddende arbejde. Læs mere her
Notat om stigende pensionsalder: Holder maleren til den stigende pensionsalder? Vi besluttede os for at undersøge om en
stigende levealder er lig med, at arbejdsevnen følger med. Vi
udarbejdede et notat i 2021, der viste en skævhed i både helbred, økonomi, levetid og ikke mindst arbejdsevne, når man
zoomer ind på de forskellige jobtyper og uddannelsesniveauer. De store forskelle i de forskellige jobgruppers vilkår lægger
op til forskellige/differentierede tilbagetrækningsmuligheder,
hvis vi skal gøre op med skævheden, sikre en mere værdig tilbagetrækning for maleren. Forbundet var ”first movers” med
notatet, som senere blev delt med BAT og FH.
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Fokusgrupper: Vi har i kongresperioden haft fokusgrupper
med arbejdsmiljørepræsentanter fra alle afdelinger vedrørende arbejdsmiljø. Vi har haft fokus på sparring og på at holde os
opdaterede på, hvordan hverdagen er for vores medlemmer.
Arbejdsmiljørepræsentanterne afholdt hver et oplæg med efterfølgende debat på vores topmøde for tillidsvalgte i september 2019.
Bygge/arbejdspladsbesøg: Afdelingerne, herunder de arbejdsmiljøansvarlige er ofte på arbejdspladsbesøg for bl.a. at
tjekke om arbejdsmiljøet er i orden. Medlemmerne kontakter
om nødvendigt afdelingen for at få et servicetjek af arbejdspladsen. Afdelingerne gennemfører årligt omkring 2000 arbejdspladsbesøg*. Det er et stort arbejde, der fortjener stor ros.
Arbejdsmiljørepræsentantens år: 2019 var arbejdsmiljørepræsentanternes år. FH satte med en landsdækkende indsats
fokus på de mere end 25.000 arbejdsmiljørepræsentanter,
som er medlem af en FH-medlemsorganisation. Hver af disse
arbejder hver dag for et godt arbejdsmiljø ude på arbejdspladserne, og det skal vi i fællesskab støtte op om. Læs mere her
Nye skurvognsregler: Vi fik en ny bekendtgørelse om indretning af skurvogne i 2020. Vi var glade for de forbedringer, som
kom med i den nye bekendtgørelse. Men vi var utilfredse med,
at skurvogne produceret før den 1. juli 2021 ikke skal leve op
til de nye krav. Sammen med Blik & Rør afgav Malerforbundet

* tal er baseret på indberetninger fra afdelingerne, der viser, at der
årligt foretages mellem 1700 og 2250 arbejdspladsbesøg.

SIDE 30

ARBEJDSMILJØ

derfor et høringssvar til Arbejdstilsynet med en anbefaling om,
at ændringerne i bekendtgørelsen skulle indeholde en overgangsordning med en bagkant på tre år. Vores anbefaling kom
desværre ikke med i den nye bekendtgørelse. Læs mere her
Fokus på Arbejdsmiljørepræsentanterne: Malerforbundet beder med jævne mellemrum afdelingerne kontakte arbejdsmiljørepræsentanterne, og stille følgende spørgsmål:
1.

Har man afholdt den årlige arbejdsmiljødrøftelse?

2.

Bliver man tilbudt supplerende arbejdsmiljøuddannelse?

3.

Gennemfører man den supplerende arbejdsmiljøuddannelse?

Svarene på vores undersøgelser viser med al tydelighed, at
der er plads til forbedring.
Podcast om malerrapporten: I samarbejde med afdeling Storkøbenhavn fik vi udarbejdet en podcast om Malerrapporten.
Den handler om hvordan man i 1970’erne opdagede de skadelige virkninger af maling, baseret på opløsningsmidler – et
fænomen kendt som Malerhjerne. I serien får man via interviews indblik i, hvordan danske malere led under disse skader,
og hvordan kampen for et mere sikkert arbejdsmiljø blev skudt
i gang med arbejdsmiljøundersøgelsen Malerrapporten. Hør
podcasten her

sexisme

Krænkelser er også et problem i vores fag
I kongresperioden har der i Malerforbundet - ligesom i resten af
samfundet - været fokus på krænkende handlinger, herunder
chikane, sexisme og uønsket seksuel opmærksomhed.
Størstedelen af Malerforbundets medlemmer arbejder i bygge- og anlægsbranchen, som er et mandsdomineret arbejdsområde. Det betyder, at kvindelige malere har større risiko for
at blive udsat for seksuel chikane sammenlignet med brancher, hvor fordelingen mellem kønnene er mere lige. For at
afdække området lavede vi i oktober 2020 en undersøgelse,
der viste at 55,47 % af vores kvindelige medlemmer på et eller
andet tidspunkt i deres arbejdsliv har været udsat for seksuel chikane. Det samme gælder for 15,69 % af vores mandlige
medlemmer.

Vi er ikke i tvivl om, at sexisme er et alvorligt arbejdsmiljøproblem. Derfor er der blandt andet på Malerforbundets foranledning etableret et samarbejde med Danske Malermestre,
hvor vi blandt andet udarbejder en pjece om forebyggelse og
håndtering af krænkelser og chikane, der henvender sig til
både arbejdsgivere, tillidsvalgte og medlemmer. Derudover er
vi også tilfredse med, at det med den nye bekendtgørelse om
psykisk arbejdsmiljø nu er endnu mere tydeligt for arbejdsgivere og medarbejdere, at det er og bliver arbejdsgivers ansvar
at forebygge og sikre, at de ansatte ikke udsættes for krænkende handlinger.

I anledningen af Kvindernes
Internationale Kampdag den 8.
marts 2022 deltog forbundsformand Tonny Olsen i en paneldebat, arrangeret af Fagbevægelsens Hovedorganisation.
Her fremlagde han blandt andet
de udfordringer, medlemmerne
af Malerforbundet har. Der blev
også drøftet løsningsmodeller i
forhold til at skabe en sundere
kultur og et bedre arbejdsmiljø
med plads til alle.
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Arbejdsskadeområdet

Det har været endnu en travl
periode for Malerforbundets
socialrådgivere
Malerforbundet har i kongresperioden fortsat haft en høj
prioritering af indsatsen for vores medlemmer, som udsættes for en arbejdsskade.
Fokus på arbejdsskader er desværre nødvendigt, da der stadig
er alt for mange medlemmer, som kommer til skade eller bliver
syge som følge af arbejdet indenfor faget.

Malerforbundet ønsker at støtte det enkelte medlem under
det ofte lange og til tider komplicerede forløb gennem en
arbejdsskades behandling i forsikringssystemet.
Samtidig har vi i perioden haft øget fokus på at vurdere, om
der er arbejdsgiveransvar, når der sker en arbejdsulykke.
Dette er der flere grunde til:
•

Hvis der er arbejdsgiveransvar, kan den arbejdsskadede i
højere grad få dækket sit tab som følge af arbejdsskaden.

•

Arbejdsgiverne tvinges til at forholde sig til, om de har
overholdt arbejdsmiljøloven.

•

Vi sætter fokus på arbejdsmiljøet og håber, at det medfører tiltag hos arbejdsgiverne til at forebygge, at arbejdsulykkerne sker.

I forbindelse med det øgede fokus på arbejdsgiveransvar,
har forbundet valgt at skifte advokatfirma, som bruges i erstatningsansvarssager. Vi har siden 2019 haft et godt samarbejde med Elmer advokater, som har stor erfaring med
arbejdsskadeområdet.

Malerforbundet har to socialrådgivere
ansat, der hjælper medlemmer, der
er blevet syge eller kommet til skade
på arbejdet. Derudover rådgiver de
de politisk valgte og ansatte i forbund
og afdelinger om blandt andet nye
regler, love eller viden på arbejdsskade- og erstatningsområdet.

I sager om erstatningsansvar, har vi i kongresperioden intensiveret indsatsen med at indhente oplysninger fra Arbejdstilsynet. Desværre har Arbejdstilsynet i størstedelen
af sagerne ikke ført tilsyn i forbindelse med skaderne. Vi har
derfor ofte bedt Arbejdstilsynet om at føre tilsyn, men det er
sjældent sket.
Malerforbundets to socialrådgivere afholder årligt temadage for afdelingerne og har i perioden haft følgende emner:
sygedagpenge, rådgiveransvar, anmeldelse af arbejdsulykker, erstatningsansvar, socialrådgiverbistand fra PensionDanmark, den svære samtale, erstatningsansvar, hvor
der også har været ført en § 10-sag.
Derudover har socialrådgiverne også holdt et oplæg på en
temadag i Malernes Fagforening i København om tilbagetrækningsmuligheder for medlemmer over 50 år.

Arbejdsskader og erstatningsansvarssager i
kongresperioden
I perioden 2018 til 2021 ses, at de samlede erstatningsudbetalinger fra år til år er svingende. Der kan ikke peges på
særlige årsager, da størrelsen af erstatninger afhænger af
skadernes art og omfang, herunder om et erhvervsskifte er
nødvendigt, så det medfører indtægtsnedgang.
Der vil fortsat være store udsving i erstatningsstørrelsen i
erstatningsansvarssager grundet store forskelle i erstatningskravene. Det er vilkårligt, hvornår sagerne afgøres og
erstatningen dermed udbetales.

Udbetalte erstatninger 2018-2021
År

Mén

Erhvervsevnetab

Erstatningsansvar

I alt

2018

3.666.414

32.773.525

1.849.100

38.289.039

2019

2.935.651

20.980.828

2.084.401

26.000.880

2020

3.092.200

11.211.399

591.122

14.934.844

2021

2.431.806

36.369.069

1.266.689

40.133.526

Samlet erstatning i kongresperioden kr. 119.358.289.
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Antal arbejdsskadesager i Malerforbundet
År

Antal medlemmer med sager

Antal aktive arbejdsskadesager

Antal nye sager

2012

213

Ej opgjort*

107

2013

212

Ej opgjort

117

2014

250

Ej opgjort

142

2015

272

Ej opgjort

137

2016

298

342

205

2017

290

345

169

2018

218

274

142

2019

279

337

160

2020

214

292

117

2021

237

295

123

*Først fra 2016 har vi også opgjort antallet af sager ud fra samtlige arbejdsskadesager, som behandles i
Malerforbundet, idet flere medlemmer har mere end én arbejdsskadesag.
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Malerforbundet har vundet sag om seksuel chikane
af medlem – malerfirma dømt ansvarlig
En sag i perioden skal særligt fremhæves.
Et af vores medlemmer har været udsat for seksuel chikane gennem længere tid ved ansættelsen i et malerfirma.
Trods medlemmets henvendelser til begge arbejdsgivere,
tog de det ikke alvorligt og foretog sig ikke tilstrækkeligt,
så chikanen fortsatte. Det endte med en sygemelding for
medlemmet grundet den psykiske påvirkning som følge af
chikanen.
Malerforbundet har bistået medlemmet under sagens behandling.
Det har betydet, at arbejdsskaden er anerkendt. Vi fik først
afvist anerkendelse, men efter behandling af sagen i Ankestyrelsen og efterfølgende behandling i Erhvervssygdomsudvalget, blev arbejdsskaden anerkendt.
Malerforbundet har rejst krav om anerkendelse af arbejdsgiveransvar og deraf følgende erstatningskrav. Sagen blev
ført af Elmer Advokater.
Malerfirmaet blev dømt ansvarlig og skal betale erstatning

til medlemmet. Retten har også tilkendt erstatning efter
Ligebehandlingsloven. Desværre har Malerfirmaets forsikringsselskab anket sagen, så den nu afventer behandling i
Vestre Landsret.
Læs mere om sagen her

Socialområdet
Malerforbundets socialrådgivere rådgiver de lokale fagforeninger i spørgsmål om sygedagpenge, barsel og andre
relevante lovområder, hvor der er overlap med overenskomstmæssige spørgsmål.
Medlemmerne rådgives også på disse områder, men især
med fokus på mulighederne for arbejdsfastholdelse.
Malerforbundets socialrådgivere har arbejdsskadesager
som kerneområde og derfor henviser vi blandt andet til
PensionDanmarks socialrådgivere under sundhedsordningen, hvis medlemmerne har brug for bistand i socialsager.
Det er kun muligt, hvis medlemmet har pensionsordning
der.
Vi er fortsat med i gruppen af faglige organisationer, som
står for sygeguide.dk. Her har alle adgang til at læse om,

Antal sager hos advokat
47

35

36

32
29
24
20
17
14
10

2012
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2013

2014

2015
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2016

2017

2018

2019

2020

2021

hvordan man forholder sig, hvis man er sygemeldt eller har
en sygemeldt kollega. I 2021 har vi opdateret sygeguiden,
så den er i overensstemmelse med ny lovgivning på området.

Samarbejdet ”VærdigReform”
I 2017 rejste 65 fagforbund og interesseorganisationer,
herunder Malerforbundet, et krav om forbedring af reformen om fleksjob- og førtidspension. Alt for mange syge
kan gå i årevis uden at det afklares, hvad de er berettiget til.
Alliancen VærdigReform arbejder fortsat for en forbedring
af regler og praksis, da stort set intet er sket. Politikerne er
opfordret til at forhandle om en bedre lovgivning.

Deltagelse i forskningsprojekter
Malerforbundet har kontaktet Arbejds- og Miljømedicinsk
Afdeling, Bispebjerg om muligheder for yderligere forskning, som kan dokumentere, i hvilket omfang nakke, skuldre og albuer belastes ved malerarbejdet. Det resulterede i,
at flere grupper af bygningsmalere har afprøvet et ”ærme”
som led i udviklingen af et ærme, hvor den enkelte maler
selv kan registrere, om albuerne overbelastes. Målet er
forebyggelse af albuesygdomme grundet arbejdsbelast-

ninger. PensionDanmark blev inddraget for en bredere afprøvning og finansiering.
Malerforbundet har været med i en følgegruppe til et forskningsprojekt på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) om hårdt fysisk arbejde og muskelskeletbesvær. Det er undersøgt, hvad der skal til for at ændre
på arbejdsforholdene for at forebygge/undgå muskelskeletbesvær. Nogle af anbefalingerne er anvendelse af tekniske hjælpemidler, instruktion i løfteteknik og fysisk træning
samt inddragelse af de ansatte i beslutningerne om forbedringer af arbejdsmiljøet.

Årsrapporter
Hvis du ønsker at læse mere om, hvordan de enkelte år er
gået, henvises til bilag med årsrapporter fra arbejdsskadeog socialområdet :
2018
2019
2020
2021.

Arbejdsskadesager
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Overenskomstforhandlingerne 2020

Danske Malermestre og Dansk Byggeri
OK20 blev nogle lange seje forhandlinger, hvor Malerforbundets forhandlingsudvalg stod fast på medlemmernes krav.

Dermed kunne de indgåede forlig og aftaler træde i kraft med
virkning fra den 1. marts 2020.

Forhandlingsudvalget kunne ikke blive enige med Danske
Malermestre og Dansk Byggeri, og forhandlingerne brød sammen.

Hovedelementer i mæglingsskitsen

Dette betød, at vi endnu en gang skulle i Forligsinstitutionen.
Her skulle vi, med forligsmandens kyndige hjælp, forsøge at
få enderne til at mødes. Men arbejdsgiverne fastholdt deres
ultimative krav, som de ville have, at vi skulle levere på - vel
og mærke uden at betale for det. Det kunne vi selvfølgelig ikke
acceptere, og resultatet var et sammenbrud.
Nu var det op til forligsmanden at præsentere en mæglingsskitse, som skulle til urafstemning hos medlemmerne.

•

En stigning på SH-kontoen på 3 % over tre år.

•

En stigning på mindstelønnen på 2,5 kroner pr. år.

•

Elevlønningerne stiger med 1,7 % per år.

•

Betalt sygefravær øges med fem uger.

•

Øremærket barsel til den anden forælder på tre uger.

Nej fra Malerforbundet

Påvirket af Covid-19
Forløbet med overenskomstforhandlingerne var kraftig påvirket af Covid-19. Forligsmanden satte i første omgang forhandlingerne på pause, men valgte hurtigt at genoptage forhandlingerne på trods af protester, blandt andet fra Malerforbundet.

I Malerforbundet blev det et klart nej på bygningsmalerområdet. Her stemte 85,27 procent nej til resultatet med Danske
Malermestre og Dansk Byggeri. Men da der samlet set blev
stemt ja til forliget på det private område, betød det altså, at
forlig og mæglingsskitse skulle træde i kraft. Det skyldes de
såkaldte sammenkædningsregler.

Mæglingsforslag – flertallet bestemmer

Høj stemmeprocent blandt Malerforbundets
medlemmer

Forligsmanden udarbejdede i samarbejde med Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening
et mæglingsforslag, som blev sendt til urafstemning.
FH fremlagde den 16. april 2020 det samlede resultat af overenskomstforhandlingerne på det private område.
Samlet set afgav 57,6 procent af de privatansatte lønmodtagere deres stemme. 79,8 procent stemte ja, mens 20,2 procent stemte nej.

Som sagt stod Danmark i en ekstraordinær situation under
overenskomstforhandlingerne, og det lagde naturligvis et pres
på Den Danske Model. På trods af, at det endte med et ”ja”, så
er vi glade for, at vores medlemmer var enige med os i, at vi
ikke skulle give efter for urimelige krav. Og vi er stolte af medlemmernes opbakning og engagement ved OK20, der afspejlede sig i en historisk høj stemmeprocent.

OK20 I TAL

OVERENSKOMST

STEMMEPROCENT

JA

NEJ

73,157 %

15,715 %

84,285 %

64, 953 %

13,775 %

86,250 %

53,112 %

63,281 %

36,719 %

Industrien

69,784 %

27,835 %

72,165 %

SAMLET RESULTAT FOR MALERFORBUNDET

70,903 %

18,162 %

81,838 %

SAMLET RESULTAT FOR HELE FH-OMRÅDET

57,6 %

79,8 %

20,2 %

Danske Malermestre
Dansk Byggeri
AutoBranchens Arbejdsgiverforening
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Fakta om CO-Industri
CO-industri er et samarbejde mellem ni fagforbund. Samlet set repræsenterer CO-industri 228.975 lønmodtagere fra de ni forbund, herunder Malerforbundet. Der er 48 medlemmer fra medlemsforbundene i CO-industris
centralledelse, heraf har Malerforbundet to poster, repræsenteret af Tonny Olsen og René Jensen.

Medlemmer i industrien stemte nej

Kooperationen

Samlet set stemte et markant flertal på 87,5 procent ja til industriens overenskomster. Men blandt Malerforbundets 139
stemmeberettigede medlemmer stemte 27 procent ’ja’ og 72
procent ’nej’. I industrien er overenskomsterne forhandlet af
CO-industri på vegne af ni fagforbund.

Det var flere forbedringer til medlemmerne i overenskomsten
mellem Kooperationen og Malerforbundet.

Autolakererne stemte ja
Overenskomsten med Autobranchens Arbejdsgiverforening
blev der stemt ja til med 63,28 procent af de afgivne stemmer.
Dermed kunne tre-årig overenskomsaftale træde i kraft.
Hovedelementerne i overenskomsten med Autobranchens Arbejdsgiverforening:

Hovedelementer i Kooperationens overenskomst:
Udover de generelle stigninger fra mæglingsforslaget på det
private område, opnåede Malerforbundet en god overenskomst indeholdende:
•

Et akkordafsavn på 25 kroner til mindstelønnen pr. 1 juli
2020, således at en malersvend mindst skal aflønnes
med 155,35 kr. på timeløn, stigende til 160,35 kr. pr. time
i overenskomstperioden.

•

Varierende ugentlig arbejdstid bliver reguleret, så den
ikke kan bruges som værktøj til social dumping. Og en ret
til fagretlig behandling, hvis ikke virksomheden kommer
med oplysning om brug af underentreprenører.

•

SH-kontoen/fritvalgskontoen stiger med tre procent over
tre år.

•

Elevernes fritvalgskonto hæves fra to til tre procent over
tre år.

•

Begge forældre får ret til at afholde barns første sygedag
samt 1 uges frihed ved hospitalsindlæggelse med barnet.

•

Løn under sygdom forlænges fra fem til 10 uger.

•

•

Mulighed for efteruddannelse efter opsigelse.

24. december, 31 december, og hele grundlovsdag bliver
overenskomstbestemte fridage.

•

Styrket vilkår for arbejdsmiljørepræsentanter.

•

•

Barns anden sygedag samt fri til lægebesøg i forbindelse
med barns sygdom.

•

Perioden, hvor arbejdsgiver betaler fuld løn under forældreorlov, udvides fra 13 til 16 uger.

Kooperationens virksomheder bliver omfattet af Byggeriets Arbejdsmiljøbus, som er en fælles konsulenttjeneste,
der skal formidle god arbejdsmiljøpraksis, viden om udvikling af godt arbejdsmiljø og forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer i virksomhederne.

•

•

Det bliver muligt at opgøre SH-/fritvalgskontoen to gange
årligt – juni og december.

Hvis ikke man får brugt sine 2 ugers efteruddannelse, kan
de overføres til næste år, og der kan i alt opspares 6 ugers
ret til efteruddannelse.

•

Løn og tillæg stiger.

•

Et stort skridt på vejen i forhold til øget ligestilling, ved
betaling af fuld løn fra 1. januar 2021 under graviditets- ,
fædre- , og barselsorlov inden for rammerne af barselsfondens refusionsordning.

Resultatet blev opnået i et godt forhandlingsklima med gensidig respekt for hinandens synspunkter.

Sammenkædning – Flertallet bestemmer
Siden 1934 har der ved overenskomstforhandlingerne været sammenkædningsregler. Det går kort sagt ud på, at alle
delaftaler bliver samlet i ét resultat, som alle lønmodtagerne på det private område så skal stemme ja eller nej til. Og så
er det det samlede flertal, der bestemmer, hvorvidt aftalerne bliver vedtaget eller ej.
Der har gennem tiderne været delte meninger om sammenkædningsreglerne. På den ene side er reglerne med til at
sikre, at ingen forbund bliver ’efterladt på perronen’ uden en aftale.
På den anden side kan medlemmer, der stemmer nej til aftalen på deres område, alligevel få ’trukket aftalen ned over
hovedet’, hvis det samlede resultat bliver et ja – som det var tilfældet denne gang for Malerforbundets medlemmer.
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Offentlige overenskomster

God kontakt til medlemmerne i det offentlige
Med færre end 75 medlemmer ansat i Stat, Region og Kommune er dette område fortsat det mindste overenskomstområde, Malerforbundet har.

•

Der har været overenskomstforhandlinger i både 2018 og i
2020, og grundet det lave medlemstal på området, besluttede
vi i 2020, at vi ville besøge hvert enkelt medlem i forbindelse
med overenskomstafstemningen.

Overenskomstforhandlingerne i 2020 gav blandet
andet følgende resultat:

Kollegaer fra afdelingerne kørte derfor ud til medlemmerne på
deres arbejdspladser for at få en snak om overenskomsten,
fagforeningen mm. samt svare på eventuelle spørgsmål. Det
blev der taget godt i mod fra medlemmerne.

•

En samlet lønstigning i perioden på 4,42 %.

•

Ansatte har frem til og med det kalenderår, hvori de fylder
62 år, ret til en årlig seniorbonus på 0,8 % af den sædvanlige årsløn.

I marts 2022 afholdt vi en 1½ dags konference for de offentligt ansatte, hvor der var oplæg vedrørende lokal lønforhandling, sammenkædningsregler, pension og ny ferielov. Det gav
gode og konstruktive debatter, og der var stor tilfredshed med
konferencen, som gav deltagerne mulighed for at møde andre,
der arbejder under samme forhold som dem selv. De fleste arbejder alene og har derfor ikke én eller flere kollegaer, de kan
spare med hverdagen.

•

Minipension: Aldersgrænsen på 25 år bortfalder og karensperioden nedsættes fra 4 til 2 år.

Overenskomstforhandlingerne i 2018 gav blandet
andet følgende resultat:

På det kommunale område:
•

Samlet økonomisk ramme i perioden på 5,94 %

På det statslige område:

•

Samlet lønstigning i perioden 5,29 %.

•

En samlet økonomisk ramme i perioden på 8,1 %.

•

Lavtlønsprojekt og ligelønsprojekt.

•

Heraf en samlet lønstigning i perioden på 6,07 %.

•

Ret til frihed for at tage sig af alvorligt syge børn.

På det regionale område:
•

Samlet lønstigning i perioden på 6,10 %.

•

Pensionsbidraget blev, for pensionsberettigede håndværkere, forhøjet til 17,26 % pr. 1. april 2019.

•

Karensperioden nedsættes pr. 1. april 2019 fra 6 til 3 måneder.

På det kommunale område:
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•

Samlet lønstigning i perioden på 6,10 %.

•

Pensionsbidraget blev, for pensionsberettigede håndværkere i Københavns og Frederiksberg kommune, forhøjet til
19,16 % pr. 1. april 2019.

OFFENTLIGE OVERENSKOMSTER

Pensionsbidraget blev, for pensionsberettigede håndværkere i øvrige dele af landet, forhøjet til 17,43 % pr. 1. april
2019.

På det statslige område:

På det regionale område:
•

Samlet økonomisk ramme i perioden på 5,44 %

•

Samlet lønstigning i perioden på 5,02 %.

•

Styrket seniorpolitisk indsats.

Sådan stemte medlemmerne:
Både i stat, kommune og region stemte et flertal af Malerforbundets medlemmer ja til de offentlige overenskomster:
Staten:
32 stemte JA, 2 stemte NEJ (stemmeprocent: 94)
Kommune:
5 stemte JA, 3 stemte NEJ (stemmeprocent: 80)
Region:
17 stemte JA, 2 stemte NEJ og 1 stemte blankt (Stemmeprocent: 90)
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Malerforbundets arbejde i BAT

Bygge- Anlægs- og Trækartellet (BAT) er en faglig samarbejdsorganisation for 7 FH-forbund:
•

3F

•

Malerforbundet

•

Blik- og Rørarbejderforbundet

•

Dansk El-Forbund

•

Dansk Metal

•

HK/Privat

•

Teknisk Landsforbund

Vi har i det følgende samlet en række områder, som Malerforbundet bidrager til – enten direkte eller indirekte – gennem
BAT-samarbejdet. Områderne spænder vidt og indeholder
både politiske dagsordener, arbejdsmiljøindsatser på alt fra
asbest til muskel- og skeletbesvær, vedvarende indsatser på
Danmarks største byggeprojekter som f.eks. Femern-forbindelsen og meget mere.
Indsatserne sker i samarbejde med alle vores samarbejdsorganisationer i Danmark såvel som i udlandet. Indholdet her er
ikke dækkende for alt det, BAT laver, men giver et godt indblik
i, hvilke dagsordener, vi kan flytte på, når vi samarbejder på
tværs af forbund:
Herunder kan du læse om nogle af vores indsatsområder i
kongresperioden:
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Muskel- og skeletbesvær (MSB)
Den 20. juni 2006 indgik den daværende VK-regering sammen med Socialdemokraterne, DF og Det Radikale Venstre
det såkaldte Velfærdsforlig. Forliget skulle lægge grundstenene for de næste mange års pensionsalder, der skulle stige
løbende med middellevetiden. Men i aftalen lå også et gensidigt løfte om, at pensionsalderen kun kunne hæves, hvis man
samtidig gennemførte en indsats for at forebygge nedslidning
og styrke arbejdsmiljøet.
Nedslidning kan tage sig ud i mange former - både fysisk og
psykisk. For malere er det især inden for MSB, at vi ser det
største potentiale for at give folk flere raske år på arbejdsmarkedet.
Derfor har BAT’s bestyrelse besluttet sig for, at MSB bliver
det næste store indsatsområde, som BAT skal sætte fokus på.
Sammen med BFA-BA har vi sat et reduktionsmål på 15 % på
væsentlige fysiske belastninger.

BATs øvrige arbejdsmiljøindsatser
Udover indsatsen for muskel- og skeletbesvær arbejder BAT
også på en lang række andre indsatser inden for arbejdsmiljøområdet.

Skærpelse af grænseværdier
Malerforbundet deltager gennem BAT i en lang række regeludvalg under Fagbevægelsens Hovedorganisation. Det, vi i
daglig tale kalder trepartspartssamarbejde. Her har vi i fælles-

skab med arbejdsgiverne bl.a. fået skærpet grænseværdien på
Chrom 6 fra 0,005 mg/m3 til 0,001 mg/m3, og grænseværdien for asbest i arbejdsmiljøet bliver skærpet fra 0,1 fibre/cm3 til
0,003 fibre/cm3. De nye grænseværdier bliver dermed blandt
de laveste i EU. Og den ny bekendtgørelse om fastsættelse af
grænseværdier er i øjeblikket under udarbejdelse.

Konkret aftryk på BFA’s Håndbog om arbejdsmiljø i
bygge og anlæg
Håndbogen blev i perioden revideret og digitaliseret med et
godt aftryk fra vores side, nemlig på side 127, hvor der nu står
”Udover den person, som arbejder i liften, skal der være mindst
en person i umiddelbar nærhed, som kan tilkaldes ved driftsstop eller uheld, når der bliver arbejdet på liften.
Denne person skal kunne tilkaldes ved råb eller mobiltelefon og være oplært og trænet i nødsænkningsproceduren. ”I
umiddelbar nærhed” vil i denne forbindelse sige, at personen
skal kunne høre, når der råbes fra kurven”. Malerforbundet har
længe kæmpet for at få defineret ”umiddelbar nærhed” - den
definition er på plads nu!

Asbestdebatten har fyldt
Som bekendt findes der stadig tusindvis af tons asbest i den
danske bygningsmasse. Den største del ligger på bygningernes tage i form af bølgeeternitplader eller som asbestskifer.
Det findes samtidig i masser af andre bygningsdele; i væg- og
loftbeklædninger, i ventilationsrør og -skakte, i gulvbelægninger, fliseklæb med mere. Derfor er forundersøgelser altid vigtige i forbindelse med renoveringer!

Desværre kan vi igen og igen læse om, at bygningsarbejdere
er blevet udsat for asbest, fordi der er blevet sløset med tingene. Derfor lægger vi igennem BAT fortsat stort pres på politikerne for at få strammet reglerne. Dette har resulteret i en
ny aftale på området, som alle Folketingets partier bakker op
om. Aftalen omhandler bl.a., at asbestprotokoller skal sendes
til asbestudsatte ansatte, styrket indsats over for asbestovertrædelser, indførsel af kompetencepåbud på asbestområdet,
luftmålinger af asbeststøv, undersøgelse af behov for autorisationsordning, afdækning af uddannelsesbehov, mm.
Har du lyst til at læse mere om BAT’s indsatsområder, kan du
klikke på emnerne herunder:
•

BAT-indsatser på EU-plan

•

Udvikling af byggeriets processer

•

Orientering om BATs arbejde ved Femern

•

BATs ønsker og krav til beløbsordningen

•

BAT og Klimapartnerskabet for bygge- og anlægsbranchen

Se i øvrigt vores
Indsatsområder i forhold til udenlandsk arbejdskraft

MALERFORBUNDETS ARBEJDE I BAT
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Vi står sammen om forebyggelse, rådgivning og hjælp
til arbejdsmiljøet
Malerforbundet er en del af Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg (BFA-BA). Et fælles forum, hvor vi i
samarbejde med andre fag inden for byggeri og anlæg udarbejder informationsmateriale om arbejdsmiljø i byggebranchen. Inden for de enkelte fagområder udarbejdes der branchevejledninger og faktaark, der beskriver, hvordan man kan
opfylde lovens krav til et sikkert og sundt arbejdsmiljø.
Alle vejledningerne findes på websiden www.bfa-ba.dk.
Hjemmesiden er i perioden blevet opdateret, sådan at den følger samme opbygning og layout som den kendte ”Håndbog
for arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg.”
Asbest har været og er fortsat en stor arbejdsopgave, og her
er websiden www.asbest-huset.dk blevet opdateret som en
glimrende interaktiv side. Samtidig er der udviklet en webside
vedrørende andre skadelige stoffer fra fortiden som bly, PCB
m.v. denne side hedder www.renover-sikkert.dk. Til gengæld
er siden ”styrpaastofferne” nedlagt.

Nye mål og nye midler
Arbejdsmiljømålene i regeringens 2020-plan blev i perioden
afløst af nye mål, der nu gælder frem til 2030. Da man ikke
havde stor succes med 2020-målene, valgte man fra Christiansborg af at involvere arbejdsmarkedets parter i fastsættelsen af nye nationale mål for arbejdsmiljøet. Efter en længere
forhandlingsrunde enedes byggeriets parter om reduktionsmål på 20 procent færre arbejdsulykker, 15 procent færre
udsættelser for farlig kemi og 15 procent færre ergonomiske
belastninger. Psykisk arbejdsmiljø er også et af regeringens
fokuspunkter, men det skulle der ikke sættes mål for, idet meget få anmelder psykiske lidelser indenfor byggebranchen.
Det betyder dog ikke, at området er glemt.

Ud til medlemmerne
Med involveringen af parterne fulgte der også penge, så man
faktisk kunne iværksætte aktiviteter til at nå målene. BFA-BA
fik mere end fordoblet sit budget, ja faktisk blev budgettet
ca. tre gange større end et normalt årsbudget, i første om-
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gang i en tre-års periode. Pengene var øremærket ”arbejdspladsnære aktiviteter”. Man skulle altså ud på arbejdspladserne. Det var ikke en kontoropgave. Derfor henvendte vi os
til Byggeriets Arbejdsmiljøbus (Bam-bus) som er en særlig
vejledningstjeneste, der drives i fællesskab mellem primært
3F og DI-Byggeri. Her har man ca. 13 års erfaring i at besøge
byggepladser og byggevirksomheder. Dem blev der lavet en
kontrakt med, og der blev ansat flere konsulenter, som nu betjener hele byggebranchen og dermed også medlemmerne
af Malerforbundet. Populært kaldes dette tilbud for ”Konsulenttjenesten”.

Covid-19
En ny udfordring der kom til os i perioden, var Covid-19. Det
var jo ikke noget, vi kendte til og vidste hvordan vi skulle vejlede omkring. Men parterne satte sig lynhurtigt sammen og fik
lavet vejledninger og faktablade på alt fra arbejde på byggepladser til arbejde i private hjem, samkørsel til og fra arbejde,
skurforhold, byggemøder, hygiejneregler, afstandskrav, test
af udenlandske ansatte og meget mere. Vi fulgte selvfølgelig
myndighedernes udmeldinger og tilpassede dem til virkeligheden i byggebranchen.

Udfordringer er der nok af
I BFA-BA prøver vi på bedst mulig måde at lave relevant vejledningsmateriale til branchen. Der har også været lavet materiale om gravide malere for eksempel, og der er film på vej
om fagets udfordringer. Det vigtige er, at parterne i branchen
bliver enige om, hvor skoen trykker, og hvordan arbejdsmiljøet kan gøres bedre. Så hjælper sekretariatet med at formidle
disse løsninger. På den måde kan alle arbejde sikkert, sundt
og forhåbentlig længe i branchen uden hverken at komme til
skade, blive syg eller blive nedslidt.

BFA-BA 2018-2021
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Arbejdsmiljøhuset 2018-2021

Forbedring af arbejdsmiljøet skal fastholde folk i faget
ARBEJDSMILJØHUSET har igennem de seneste fire år deltaget med oplæg på flere af Malerforbundets arrangementer
rundt om i landet på bl.a. lærlingekurser og ved flere møder for
tillidsvalgte. I 2021 gennemførte Arbejdsmiljøhuset for Malerforbundet en landsdækkende undersøgelse af trivsel og psykisk arbejdsmiljø blandt lærlinge i malerfagene.

Rådgivning af medlemmer
Det er i år 25 år siden at Arbejdsmiljøhuset (dengang Maler
BST) i samarbejde med arbejdsmedicinsk klinik i Skive udviklede det velkendte system med vurdering af produkter til
gravide malere. Arbejdsmiljøhuset rådgiver årligt ca. 120 gravide malere om brug af produkter, og mere end 2.500 ”positivlister” er det blevet til gennem årene. Systemet fungerer
takket være det tætte samarbejde med farve-lim industrien,
som bidrager med detaljerede oplysninger om kemisk indhold
i produkterne.
Der er fortsat store udfordringer med farlige stoffer som fx bly
og PCB i byggeriet. Hver uge får Arbejdsmiljøhuset henvendelser fra malere og mestre, der ønsker rådgivning om håndtering af farlige stoffer. Arbejdsmiljøhuset bidrager med miljøanalyser og rådgivning og tager ca. 300 blyblodprøver om
året. De oplever en god dialog med malersvendene i denne
forbindelse, og kan konstatere, at der på de fleste pladser er
godt styr på planlægning af arbejdet og brug af værnemidler.
Via abonnementsordninger kommer Arbejdsmiljøhuset ud til
malervirksomheder i hele landet, og gennemfører over 200

besøg – ofte i form af morgen- eller fyraftensmøder, hvor
deltagernes interesse især har kredset sig om ergonomiske
problemstillinger, hjælpemidler/arbejdsteknik og samspillet/
omgangstonen kollegerne imellem samt med mester og andre
håndværkere.

Tendenser
Arbejdsmiljøhuset oplever en stigende interesse for at sikre
trivslen bland medarbejderne i virksomhederne. De gennemfører trivselsundersøgelser i stadig flere virksomheder, og
hjælper den enkelte virksomhed med at sætte psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen.
Arbejdstilsynets indsats i bygge-anlæg fokuserer i øjeblikket
på psykisk arbejdsmiljø, støv og ergonomi. Der er fortsat meget, der kan forbedres for malerne på disse områder, særligt på
det ergonomiske område. Der findes en lang række tekniske
hjælpemidler, som kan mindske de ergonomiske udfordringer
ved arbejdet som maler.

Status
Der er fuld gang i byggeriet, og der er mange virksomheder,
som gerne vil gøre en ekstra indsats for at fastholde de dygtige medarbejdere. Et godt arbejdsmiljø er et vigtigt parameter i
denne sammenhæng. Malerfaget har fortsat udfordringer med
bl.a. nedslidning, og der vil derfor også fremover være behov
for et stort fokus på arbejdsmiljø for at fastholde folk i faget.

Om ARBEJDSMILJØHUSET
ARBEJDSMILJØHUSET har 5 konsulenter og en administrativ medarbejder. Tilsammen har huset
godt 100 års erfaring med arbejdsmiljø med kompetencer inden for fysisk arbejdsmiljø, kemi, biologi,
ergonomi og psykisk arbejdsmiljø. Alle konsulenter har koordinatoruddannelsen og har hyppigt opgaver som arbejdsmiljøkoordinatorer på byggepladser i alle størrelser.
ARBEJDSMILJØHUSET er autoriseret arbejdsmiljørådgiver (autoriseret af Arbejdstilsynet), og kan
derfor rådgive ved kompetencepåbud.
•

I bestyrelsen sidder repræsentanter for malerfaget fra såvel arbejdstager- som arbejdsgiverside:

•

Tonny Olsen, Malerforbundet (næstformand i ARBEJDSMILJØHUSET)

•

Charlotte Haslund, Malernes Fagforening Sjælland

•

Flemming Munck, Malerfirma Peter Munck & Søn A/S (formand I ARBEJDSMILJØHUSET)

•

Ole Draborg, Danske Malermestre

ARBEJDSMILJØHUSET

SIDE 45

Maleforbundets fagretlige arbejde 2018-2021

Det har været en travl periode med mange sager og
sejre – trods udfordringer
Den sidste kongresperiode har budt på store udfordringer;
coronavirus og modvilje fra arbejdsgiverorganisationerne har
besværliggjort det fagretlige arbejde.
Coronavirus har haft stor indflydelse på antallet af sager og
den måde vi har arbejdet på i 2020 og 2021. Vi er vant til at
afholde fysiske møder og se vores modpart i øjnene, når vi
forhandler sager, men i denne periode blev mange møder afholdt via Teams/Skype eller også blev de aflyst. Enten fordi
afstandskravene krævede det, fordi en af parterne var blevet
smittet eller fordi der var generel utryghed ved at mødes.
På trods af det blev mange sager færdigbehandlet, fordi vi i
Malerforbundet og de lokale afdelinger var fast besluttet på at
yde det bedste for at hjælpe vores medlemmer, selv om betingelserne var svære.
Danske Malermestre har i perioden frataget deres lokale
mæglingsmænd retten til at forhandle sager ved mæglingsmøder. I stedet skal deres 3 medarbejdere i den fagretlige afdeling varetage den opgave ved siden af alle de møder, der begæres fra forbundets side. Det giver ofte store problemer med
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at overholde overenskomstens tidsfrister for mødeafholdelse.
Samtidig betyder det, at mange sager, som før blev løst lokalt,
nu sendes til fagretlig behandling i forbundet. Det betyder at
behandlingstiden forlænges og at flere sager afgøres i FH og
Arbejdsretten.
DI/Dansk Byggeri. Perioden bød også på en sammenlægning af Dansk Byggeri og Dansk Industri, nu kaldet DI Dansk
Byggeri, hvilket også har givet udfordringer. Det er blevet lang
sværere at få fastlagt mødedatoer, da DI Dansk Byggeri hele
tiden tager forbehold for, om deres medlemsvirksomhed kan
den dag, hvor vi som medarbejder-/arbejdstagerpart kan deltage. Ofte er tidshorisonten 3-4 uger, hvor mødet burde have
været afholdt langt hurtigere. Derudover har sammenlægningen budt på mange nye sagsbehandlere, hvoraf flere har en
akademisk/juridisk baggrund, som også har medvirket til en
lidt anstrengt sagsbehandling, da vi ikke ”taler samme sprog”.
På trods af alle udfordringerne har vi fagretligt behandlet 387
sager, som fordeler sig således:

MALEFORBUNDETS FAGRETLIGE ARBEJDE 2018-2021

Vi har i perioden afholdt 402 møder, hvilket måske ikke lyder
af mange i forhold til antal sager, men det skal bemærkes, at
det kun er afgørelserne fra Arbejdsretten, der er talt med, hvor
der ofte er der 2-4 forudgående møder før dommen falder. Derudover er der sager, som når at blive afsluttet uden møde samt
sager der ikke blev afsluttet inden udgangen af 2021 og som
der derfor stadig afholdes møder i.

Lærlingesager
Lærlingesagerne fylder ikke meget i det samlede antal sager,
21 stk. i sidste kongresperiode, men de får alligevel stor opmærksomhed. De fleste sager drejer sig om ophævelse af ud-

dannelsesaftalen, manglende pension, feriepenge m.m., men
vi ser også en stigende tendens til sager, der omhandler det
psykiske arbejdsmiljø og seksuel chikane. Disse sager er specielt ømtålelige og lægger et stort pres på lærlingene. Vi har
oplevet, at nogle lærlinge ikke ønsker at videreføre sagen, da
de ikke kan overskue det kæmpe pres, der bliver lagt på dem,
når sagerne fagretligt behandles.
Organisationerne har stor fokus på krænkende adfærd og
emnet bliver ofte diskuteret. Det er vigtigt, at der hele tiden er
fokus på det og det gode arbejdsmiljø i det hele taget. Lærlingene skal kunne føle sig trygge under uddannelsen, så det er
et punkt vi vil være meget opmærksomme på i den kommende
kongresperiode.

Så mange penge har vi hentet hjem i perioden 2018-2021
Overenskomstområde

Indhentet til medlemmerne

Indhentet i bod til forbundet

123.593,71 kroner

0,00 kroner

1.693.754,58 kroner

3.311.565,28 kroner

774.711,47 kroner

1.258.060,18 kroner

Dansk Industri

0,00 kroner

95.000,00 kroner

Kooperationen

2.500,00 kroner

0,00 kroner

2.594.559,76 kroner

4.664.625,46 kroner

AutoBranchensArbejdsgiverForening
Danske Malermestre
DI Dansk Byggeri

i alt

Hvilket er et betydeligt højere beløb end i perioden 2014-2017, hvor vi fagretligt behandlede 369 sager. I denne periode
blev der indhentet 2.337.783,81 kr. til medlemmerne og 1.910.494,11 kr. i bod - i alt 4.248.277,92 kr.
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§ 10

Den evige kamp om
overenskomstens § 10:
Fagretlig behandling af
arbejdsmiljø
Som et af de eneste fagforbund i Danmark har Malerforbundet mulighed for at behandle hele Arbejdsmiljøloven fagretligt
- takket være overenskomstens § 10, stk. 2. med Danske Malermestre og DI Byggeri. Og det har stor betydning for medlemmernes sikkerhed og sundhed, at fagforeningen fagretligt
kan gå ind i sager om f.eks. manglende værnemidler, giftige
kemikalier, seksuel chikane eller andre skadelige forhold på
arbejdspladsen.
Selvom det i 2017 blev fastslået i en faglig voldgift, at Malerforbundet har ret til at behandle hele arbejdsmiljøloven fagretligt,
har arbejdsgiverne også i denne kongresperiode ad flere omgange forsøgt at forhindre os i det.

§ 10, stk. 2
Det påhviler parterne nøje at
følge alle givne sikkerhedsog velfærdsbestemmelser.
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§10

To afgørende sager i perioden
I 2018 begyndte Danske Malermestre pludselig at stille
spørgsmålstegn ved, om Malerforbundet overhovedet kunne
gå ind i sager, hvis ikke arbejdsgiveren forinden havde fået et
påbud fra Arbejdstilsynet. Malerforbundet afviste påstanden
og den 1. juli 2020 fik vi ret, da den faglige voldgift med hele
tre opmænd slog fast, at § 10 også kan behandles i sager, hvor
Arbejdstilsynet ikke forinden har truffet afgørelse.
I 2020 kom Kristelig Arbejdsgiverforening så også på banen.
De påstod, at det skulle være et brud på den Europæiske Menneskerettighedskonvention, hvis en virksomhed først modtager en strafferetlig afgørelse fra Arbejdstilsynet, og Malerforbundet bagefter forfølger sagen fagretligt. Se bilag her
I januar 2021 gav arbejdsretten dog Malerforbundet medhold
i, at vi kan drage arbejdsgiverne til ansvar, når de bryder arbejdsmiljøloven. Også selvom Arbejdstilsynet forinden har
truffet en strafferetlig afgørelse.

Prislisteforhandlingerne

Sådan forhandlede vi os til en stigning på prislisten
I starten af 2021 præsenterede vi på organisationsmøder med
Danske Malermestre og DI Byggeri et utvetydigt ønske om
forhandlinger om stigninger på prislisten. Arbejdsgiverne gav
på samme tidspunkt udtryk for, at de var frustrerede over de
mange sager vi kørte, udelukkende på strakspåbud fra Arbejdstilsynet (AT)
Som tidligere nævnt fik forbundet medhold i en faglig voldgift
om overenskomstens § 10. Danske Malermestre mente, at vi
kun kunne rejse sager på § 10, hvis Arbejdstilsynet først havde
truffet en afgørelse. Det fik de som bekendt ikke medhold i og
flere afdelinger blev inspireret af tanken og begyndte at rejse sager på § 10, når Arbejdstilsynet havde givet en reaktion,
f.eks. et strakspåbud på en byggeplads. Disse AT reaktioner
kan nemt indhentes fra Arbejdstilsynet gennem aktindsigt. På
denne måde kunne de enkelte afdelinger rejse sager og løfte
bevisbyrden uden at træde ind på en byggeplads og konstatere arbejdsmiljøproblemer.
Denne relativt nye måde at køre § 10 sager på blev hurtigt for
meget for arbejdsgiverne. De besluttede sig derfor for at sætte sig ved forhandlingsbordet og forhandle om en stigning på
prislisten mod at vi fremadrettet vil afskære os denne mulighed. Det var vigtigt for både Danske Malermestre og DI Byggeri, at begge organisationer var med, så en stigning på prislisterne ikke gjorde den ene prisliste dyrere end den anden.

Forhandlingerne løb over adskillige måneder og brød sammen
flere gange undervejs. Arbejdsgiversidens udgangspunkt var,
at de ville have en mere eller mindre amputering af § 10 mod en
stigning på prislisten. Dette kunne vi naturligvis ikke leve med
og efter det sidste sammenbrud i forhandlingerne besluttede
parterne sig for kun at forhandle om to ting. Muligheden for
at rejse sager på AT reaktioner mod en stigning på prislisten.
I marts 2022 blev der endelig opnået enighed med Danske
Malermestre om en stigning på 3,75% pr. 1. oktober 2022 mod
at vi kun bruger AT reaktioner, hvis der er et medlem involveret
i sagen. DI Byggeri valgte at stå uden for aftalen, fordi de forlangte en pladsbesøgsaftale der bl.a. gør, at vi skal orientere
virksomhederne inden vi besøger byggepladserne. En sådan
aftale blev lavet med Danske Malermestre i 2005 og kun fordi
vi dengang kunne blive afskåret fra at besøge byggepladser.
Vi kan naturligvis ikke forære DI Byggeri en pladsbesøgsaftale
kvit og frit. Danske Malermestre valgte at indgå aftalen om en
prisliste stigning på trods af at deres prisliste nu bliver lidt dyrere end DI Byggeri’s.
Alt i alt er den en fin aftale, der ikke ændrer på den måde vi i
mange år har kørt sager om arbejdsmiljøet. Vi skal stadig lave
klassisk fagforeningsarbejde ved at besøge byggepladserne
eller konstatere arbejdsmiljøproblemerne på en eller anden
måde før vi kan rejse sagen. Der er således ikke ændret noget
som helst i § 10 ved at indgå aftalen.

PRISLISTEFORHANDLINGERNE
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Udenlandsk arbejdskraft og BAT

Forråelsen af arbejdsmarkedet – fra social dumping til
arbejdskriminalitet
Indenfor de sidste godt 20 år har vi set en udvikling med udenlandske virksomheder og udenlandsk arbejdskraft, som er
gået fra, at de ikke havde overenskomst til, at der nu foregår direkte kriminelle aktiviteter i forbindelse med opgaveløsningen
og i forhold til at have folk ansat, der falder under strafferetten.
Derfor foreslår vi sammen med BAT (Bygge-Anlægs- og
Trækartellet), at der oprettes en særlig myndighed til bekæmpelse af ”Arbejdskriminalitet”. Det myndighedssamarbejde vi
har for nuværende omkring social dumping, er ikke længere
tilstrækkeligt i forhold til den kompleksitet af lovovertrædelser
og regelbrud, som foregår på danske byggepladser. I Norge
har man allerede etableret sådan en myndighed til bekæmpelse af arbejdskriminalitet, og i Sverige er de på vej i samme
retning.

Manglende kontrol
Engang så vi udenlandsk arbejdskraft og udenlandske virksomheder på små isolerede opgaver, på små isolerede projekter, renoveringsopgaver, opførelse af sommerhuse mv. Dette
var typisk iscenesat af en dansker, der i forvejen havde økonomisk aktivitet i Østeuropa.
Her godt 20 år efter står vi i en situation, hvor udenlandske
virksomheder og udenlandsk arbejdskraft har vundet betydeligt indpas i værdikæden inden for bygge- og anlægsbranchen.
På næsten alle vores store offentlige bygge- og anlægsopgaver er det i dag store udenlandske entreprenørkoncerner, som
vinder opgaverne med den konsekvens, at vi ser en myriade
af udstationerede virksomheder, falske selvstændige og vikarbureauer, der leverer arbejdskraften til disse opgaver. De virksomheder, der vinder opgaverne, har ikke meget egenproduktion og kun ganske få ansatte. Alt sendes i underentreprise!
Bygherrer af alle slags kan lære af, hvordan man gør hos
CSR-enheden i Københavns Kommune. Deres risikobaserende kontrol giver en hit rate på 84 % af de undersøgte virksomheder, som ikke lever op til deres forpligtelser, når det gælder
klausulkrav i kontrakterne.
Vi tør ikke tænke på, hvor stort mørketallet er i resten af landet,
hvor der ikke kontrolleres.
Offentlige bygherrer som alene baserer sig på gensidig tillid
eller rettere naiv tro på, at alle gør, som der står skrevet i en
udbudskontrakt, ved reelt, ikke hvad der foregår på deres egne
projekter.
Klausuler, kontrol og sanktion er nødvendige redskaber, og
redskaberne skal hele tiden fintunes og udvikles for at komme
virksomhederne i forkøbet. Bygherrer skal gå sammen om at
oprette kompetente opsøgende kontrolenheder.
I de faglige sager ser vi i dag dokumentfalsk og falske underskrifter. Skjulte ansættelseskontrakter, selvstændige der ikke
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ved, at de har et cvr. nr. Trusler, social kontrol, vold, blacklisting
og intimidering. Ulovlige boligforhold, folk der smugles ind på
byggepladser og menneskehandel. ”Money collectors”, organisationsforfølgelse og vilkårlige afskedigelser. Skattesnyd og
snyd med sociale bidrag. Falske virksomhedskonstruktioner,
fakturafabrikker, hvidvask, organiseret kriminalitet og dobbelt
bogholderi.
Alt i alt oplever vi en forråelse og kriminalisering af det danske
arbejdsmarked indenfor bygge- og anlægsbranchen. Vi skønner, at det gælder for mellem 15-20 procent af de samlede
opgaver.
Der er foregået en bevægelse fra traditionel social dumping til
direkte kriminelle og strafferetlige aktiviteter og handlinger i
forbindelse med at løse bygge- og anlægsopgaver og med det
at have folk ansat!
Udbudsloven og tildelingskriterier skal derfor være et vigtigt
redskab til at holde de værste virksomheder væk fra offentlige
opgaver og væk fra det danske arbejdsmarked.

Presset nedad øges
Danske virksomheder med egne ansatte, som overholder
regler, love og aftaler, har stort set ikke en chance for at vinde
disse offentlige opgaver. Konsekvensen er desværre, at vi ser
flere og flere danske virksomheder, som opretter datterselskaber og vikarbureauer i andre lande, og som nu også benytter
sig af et hav af underentreprenører, vikarbureauer og falske
selvstændige, som arbejder langt under overenskomstens
standarder, hvor overenskomsterne i reglen bliver brudt. Det er
mere reglen end undtagelsen, at løn- og arbejdsvilkår undertrykkes, lovgivningen brydes, og at regler og forordninger ikke
overholdes på offentlige byggerier og anlægsopgaver.

600 faglige sager for udenlandske kolleger årligt –
som vi vinder!
I runde tal fører fagforeningerne i BAT årligt omkring 600 faglige sager på vegne af udenlandsk arbejdskraft. De handler
typisk om brud på overenskomsten. 600 sager som vi i reglen
vinder. Men kompleksiteten i sagerne vokser i omfang på alle
leder og kanter.
For det første drejer det sig i dag om langt flere folk i de enkelte sager. For det andet er beløbene og efterbetalingskravene
større, og for det tredje vokser sagskompleksiteten. Det sidste
på grund af at sagsfremstillingen bygger på både dansk og
udenlandsk lovgivning, overenskomstmæssige bestemmelser, EU-direktiver og -forordninger og EU-domstolens praksis,
som alt sammen nu oftere indgår i sagsfremstillingen fra begge parter.
Denne kompleksitet gør det mere og mere vanskeligt og res-
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Fakta BAT
Bygge- Anlægs og Trækartellet (BAT) er
en faglig samarbejdsorganisation for syv
FH-forbund, herunder Malerforbundet.

sourcekrævende at sikre ”compliance” på det danske arbejdsmarked. De største og værste sager ser vi på offentlige byggeog anlægsopgaver.
Hvis ikke det var fordi, at nogle af BATs medlemsforbund bruger rigtig mange ressourcer på dette arbejde, ville moradset
af dårlige løn- og arbejdsvilkår og ulovligheder være endnu
større.
Havde vi forholdsmæssigt det samme antal faglige sager for
vores danske medlemmer, så ville det fagretlige system bryde
sammen.

at løfte sagerne, hvis vi ikke har en valid registrering af timerne
eller vidneudsagn fra de berørte arbejdere. Volden, truslerne
og intimideringen af de udenlandske kolleger får dem ofte til
ikke at vidne til deres egen fordel.
Derfor er det helt essentielt, at alle arbejdstagere på danske
byggepladser udstyres med et ID-kort, som også er en valid
tidsregistrering. En tidsregistrering som EU-domstolen siger
skal foregå, men som vi ikke har forholdt os til i Danmark endnu.

“Money Collectors”
Brug af grafologer
I godt 30 faglige sager har vi anvendt grafologer for at dokumentere, at de påståede underskrifter for udenlandske arbejdstagere på lønsedler, timesedler, ansættelseskontrakter
mv. er falske.
Grafologer har vist sig at være et yderst effektivt våben og argument i sager om brud på overenskomsten og om hvordan,
der systematisk snydes og svindles med stort set alt, man kan
komme i nærheden af.
Vi mindes ikke at have haft sager på vegne af danske arbejdstagere, hvor det har været nødvendigt at bruge grafologer. Men
når det gælder udenlandske virksomheder og udenlandske arbejdstagere, så er det i dag helt almindeligt, at vi tyr til denne
metode i forhold til at løfte bevisbyrden.
Der er her tale om dokumentfalsk, som jo egentlig også burde
anmeldes til politiet. Hvilket vi også overvejer. Måske Arbejdsgiverforeningen skulle gøre regning i eget hus og ringe til politiet, når deres medlemsvirksomheder har brudt loven.

Manglende overtidsbetaling
En af de måder, der oftest snydes på, er ved manglende overtidsbetaling. En arbejdstager får typisk en lønseddel på 37 timer. Men de udenlandske arbejdstagere arbejder langt flere
timer end 37 timer. De arbejder oftest 55-60 timer om ugen,
og timerne fra 37 timer og op får de ingen betaling for.
Der er allerede flere bestemmelser i byggeriets overenskomster, der giver mulighed for ugentlig varierende arbejdstid og
holddrift. Disse bestemmelser anvendes sjældent, og når det
sker, anvendes de som oftest i strid med overenskomsternes
bestemmelser.
Det er klart, at arbejdskraften bliver billig, når de kun får betaling for knap halvdelen af den arbejdstid, som de egentlig
skulle have haft!
Disse sager vinder vi ofte. Imidlertid kan det være meget svært

Noget af det absolut mest beskæmmende vi oplever, er et stigende brug af såkaldte ”money collectors”. Det vil sige, at når
udenlandske arbejdstagere får udbetalt deres løn, så er der en
der følger dem hen til en hæveautomat, hvor der hæves kontantbeløb, som så betales til denne ”money collector”. Beløbet
tilbageføres til den virksomhed, som har dem ansat. Dette er
ulovligt. Samtidig er det en hvidvaskningsoperation uden lige
og mage!
Før jul 2021 vandt vi en faglig sag på 4,5 millioner kr., hvor
der har været anvendt ”money collectors” i forbindelse med
byggeriet af Odense Universitetshospital. Med samme entreprenør har vi desværre to andre identiske sager på Storstrømsbroen og Køge Sygehus., som netop er blevet vundet med
henholdsvis 1 mio. kr. og ½ mio. kr. Tre store offentlige byggeog anlægspladser hvor ulovlighederne får frit spil!
Man kan konkludere, at det er en praksis, som anvendes fuldstændig systematisk af denne italienske entreprenør. Hvorfor
sådanne sager ikke får bygherren til at smide entreprenøren
ud af byggepladsen, må undre alle. Der er tale om Region
Sjælland, Vejdirektoratet og Region Syddanmark, som er opdragsgivere til disse kriminelle aktiviteter. Hvorfor bygherren
ikke også melder dem til politiet for kriminel virksomhed, undrer alle! Der er efter BATs opfattelse tale om inkompetente og
uansvarlige bygherrer!

Organisationsfjendtlige handlinger
Når udenlandske arbejdstagere melder sig ind i fagforeningen,
er det på ingen måde ualmindeligt, at de fyres fra virksomhederne. Det er ikke ualmindeligt, at de trues til at melde sig ud
igen. Vi ser også, at man truer med at fyre de kolleger, som ikke
har meldt sig ind, men som fagforeningsmedlemmerne arbejder sammen med. Gruppepres, social kontrol og blacklisting.
Vi har set eksempler på, at tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljøsrepræsentanter, når de er blevet valgt, er blevet fyret
umiddelbart efter valget. Undertiden har vi haft held til at få
dem genansat.
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Men der er en foragt og en ligegyldighed overfor vores arbejdsmarkedssystem, over for den måde vi regulerer og aftaler tingene på, og overfor den fagretlige praksis, som vi har i
Danmark.
I Danmark har vi i bund og grund et tillidsbaseret system. Men
de udenlandske entreprenører er ikke en del af denne konstruktion. Derfor må vi tage andre forholdsregler, når vi udbyder opgaver og vælger entreprenør. Sanktionerne har kun
begrænset virkning. Ulovlighederne fortsætter ufortrødent fra
de samme virksomheder.

Vold, trusler og intimidering
På baggrund af den erfaring vi har med flere tusinde sager,
hvor vi har været i tæt kontakt med endnu flere tusinde udenlandske arbejdstagere, så foregår der en systematisk intimidering af udenlandske arbejdstagere, en kontrol af deres adfærd,
deres gøren og laden og en sanktion, hvis de prøver at udnytte
de rettigheder, de har på vores arbejdsmarked.
Nogle gange foregår det også med vold og trusler over for familien. Det er ikke ualmindeligt, at folk, som har indvilliget i
at vidne i en fagretlig sag, pludselig trækker sig, fordi nogle er
mødt op på deres hjemmeadresse i hjemlandet, eller der er
blevet ringet eller sms’et til dem eller til et nært familiemedlem.
Systematikken og voldsomheden i disse intimideringer af
udenlandske arbejdstagere er skræmmende. Det foregår stort
set alle steder. Der er overvågning, der hvor de bor. De bliver
transporteret frem og tilbage til arbejdspladserne af virksomheden, og det bliver mere og mere almindeligt, at arbejdet
foregår bag hegn og palisader, hvor ingen har adgang. Udenlandske arbejdstagere segregeres fra danske kolleger og fra
det danske samfund.
Ligegyldigheden fra disse virksomheder mærkes også hos
nogle af vores myndigheder. Eksempelvis fortæller Arbejdstilsynet, at man kan give påbud, straks påbud og bøder, men
at det ingen effekt har overhovedet. Det fortælles også fra Arbejdstilsynet, at nogle af de forhold, de konstaterer, er så hor-

SIDE 52

rible, at vi skal rigtig, rigtig mange år tilbage i tiden, for at finde
noget lignende i Danmark. Men virksomhederne griner bare af
Arbejdstilsynet, når de kommer på kontrolbesøg.

Stråmænd, sløring, hvidvask og fakturafabrikker
Vi ser en del virksomhedskonstruktioner, hvor en udenlandsk
stråmand, som typisk kan være fra Grækenland, har et dansk
cvr. nr., en bank i Litauen og bruger østeuropæisk arbejdskraft,
gerne et vikarbureau. På virksomhedssiden er opfindsomheden altså stor, når man skal sløre sine spor. Det samme er
tilfældet, når man skal sløre sporene omkring sine ansatte.
Hvorfor er det, at virksomheden med et dansk cvr.nr. hyrer et
cypriotisk eller maltesisk vikarbureau? Som så sender bulgarske og rumænske arbejdere til Danmark! Det var dog noget
nemmere at ansætte dem direkte. Men det sker ikke.
Så både i forhold til ansættelsesforhold og virksomhedskonstruktion gør man sig rigtig mange anstrengelser for at gøre
alting så uigennemskueligt som muligt. Det er der nok en
grund til. Det burde jo, blandt politikere og myndigheder, give
anledning til undren over, at man er så sindrig i den måde, man
indretter sig på.
Vi ser de rene fakturafabrikker i forbindelse med flere og flere
bygge- og anlægsopgaver. Vi ser en myriade af virksomheder, som ikke er skabt til andet formål end at sende en regning til en entreprenør, der har opgaven for på den måde at
være led i hvidvaskningsoperationer. Det gælder udenlandske
virksomhedskonstruktioner. Men det gælder også danske
virksomheder indenfor byggebranchen med tætte relationer
til organiseret kriminalitet. Ikke mindst i det danske rockermiljø. Opgaverne er ikke nødvendigvis i det små. De kan faktisk
være ret store og fakturafabrikkerne findes indenfor alle grene
af byggeriet.
Selv på de største offentlige bygge- og anlægsopgaver ser vi
eksempler på, at folk smugles ind på pladserne i nattens mulm
og mørke. De kravler over eller under hegnet. Vi har ligefrem
set eksempler på, at der klippes hul i hegnet, så bygningsarbejderne kan komme ind! Her er der tale om menneskehandel.
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Udenlandsk arbejdskraft
er velkommen i Danmark,
men arbejdet skal foregå på
overenskomstmæssige vilkår.

Social dumping

Vores fag er under angreb
Malerforbundet har i kongresperioden haft stort fokus på social dumping. Vores fag er under angreb af forskellige typer af
arbejdsgivere, der groft udnytter de tilrejsende malere. Ligesom i sidste kongresperiode er der kommet flere og flere malere fra Rumænien til landet. Udgangspunktet er, at udenlandsk
arbejdskraft er velkommen i Danmark, men at arbejdet skal
foregå på overenskomstmæssige vilkår.
Der er sket en stor stigning i sager mod danske virksomheder
med udenlandske ejere. Her bliver der ofte ikke udbetalt SH
og pension. De kommer ofte hertil for at arbejde i et ansættelsesforhold og får efterfølgende mod på at blive selvstændige.
Mange forstår ikke vores komplekse system og nogle vælger
at tage chancen med at underbetale i håbet om ikke at blive
opdaget. Disse typer virksomheder findes oftest i hovedstadsområdet og de er som regel medlemmer hos DI Byggeri, der
sætter langt færre krav for optagelse som medlem i organisationen.
Malerforbundet har i flere år haft sager mod virksomheder med
de samme kriminelle bagmænd, der både snyder i forhold til
skat og i forhold til overenskomsten. I flere sager er der simpelthen ikke indberettet noget eller meget lidt løn til SKAT, og i
andre sager bliver der udbetalt skattefrie kørepenge på trods af,
at medarbejderne ikke har været berettiget til det. Der er også
sager, hvor en del af timelønnen betales af skattefrie udedøgn.
På denne måde bliver virksomhederne ekstremt konkurrencedygtige i forhold til de virksomheder, der overholder loven og
bestemmelserne i overenskomsten.
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og udetillæg. I foråret 2022 fik vi i en faglig voldgift medhold i,
at vikarbureauerne skal overholde brugervirksomhedernes lokalaftaler og dette sætter en kæp i hjulet på vikarbureauernes
forretningsmodel, som kun handler om at få arbejdskraft hertil
og aflønne med så lidt som muligt. Samtidigt viser det lokalaftalernes styrke i forhold til bekæmpelse af social dumping.

Kædeansvar
Kædeansvar er stadig et stort ønske i kampen mod social
dumping. Vi ser ofte de samme aktører sende arbejdet i underentreprise for at slippe ud af det overenskomstmæssige ansvar. Når vi laver tiltrædelsesoverenskomster, så er udgangspunktet, at vi får et kædeansvar skrevet ind. Kædeansvaret er
i perioden afprøvet i en faglig voldgift, hvor vi fik medhold, og
det gør det rent fagretligt mejslet ind i granit. Et kædeansvar
i hovedoverenskomsten vil tvinge virksomhederne til at føre
mere kontrol med underentreprenørerne - ellers bliver de selv
holdt ansvarlige.

Myndighedernes rolle

Vikarer underbetales

Myndighedsindsatsen mellem Skattestyrelsen, Arbejdstilsynet og Politiet er en stor succes. Myndighederne besøger arbejdspladser på fælles nationale og regionale aktioner og ca.
halvdelen af besøgene er i bygge- og anlægssektoren. Siden
2015 har indsatsen fundet problemer for ca. 1,5 milliarder kroner. Det kan derfor undre, at bevillingen ikke forhøjes og ligger
fast år efter år.

Vikarbureauerne har også fyldt meget i perioden, og problemerne i forhold til social dumping er her samlet omkring en
lille gruppe virksomheder, der har fundet nogle meget stabile
rekrutteringskanaler i Rumænien. De bliver som regel aflønnet
med mindstelønnen og snydt for overtidsbetaling, kørepenge

Der er i denne kongresperiode indhentet mere end dobbelt så
meget bod fra sagerne om social dumping i forhold til sidste
kongresperiode. Årsagen skal findes i findes i flere faktorer.
Dels er vi blevet meget bedre til at føre sagerne, men det har
også haft en effekt, at vi i større grad giver virksomhederne
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Kilde: Skattestyrelsen
nogle afdragsordninger, som er realistiske at overholde. En
anden vigtig faktor er, at der, som tidligere nævnt, er sket en
stor stigning i antallet af sager mod udenlandskejede danske
virksomheder, hvor det er mere reglen end undtagelsen, at
overenskomstens bestemmelser ikke overholdes.

Fem vigtige sager om social dumping
Total Bygge Service ApS
Virksomheden med ca. 50 polske malere, havde gennem
længere tid ladet malerne arbejde langt over normal arbejdstid. Den havde ikke betalt overtidsbetaling eller afregnet SH. I
forbindelse med sagen fremsendte virksomheden forfalskede
ansættelsesbeviser, der skulle vise, at der var indgået aftale
om varierende ugentlig arbejdstid, således at der ikke kunne
stilles krav om udbetaling af overtidstillæg. Forbundet havde
tidligere haft tre polske medlemmer i virksomheden og lå derfor inde med de ”rigtige” ansættelsesbeviser, der viste, at der
ikke var indgået aftale om varierende ugentlig arbejdstid. Virksomheden valgte at indgå forlig i sagen og betalte en bod på kr.
1,75 millioner til Malerforbundet.
Litauisk virksomhed (anonymiseret)
Den litauiske virksomhed udstationerede 17 malere lidt ”on
and off” til arbejde i Danmark på en større renovering i København. Malerne fik en løn på ca. kr. 60,- pr. time tillagt et
lovpligtigt litauisk tillæg for udearbejde. Virksomheden mente,
at det lovpligtige tillæg skulle anses en del af lønnen og at der
derfor blev aflønnet over overenskomstens mindstebetaling.
Forbundet var af den opfattelse, at der skulle betales mindstelønnen tillagt et overenskomstmæssigt tillæg for udearbejde,
samt at der manglede betaling af en stor del af medarbejdernes pension og SH. Virksomheden indgik forlig og betalte en
bod på kr. 500.000,00 til Malerforbundet.
Entreprenør-Gruppen 786-92 A/S
Virksomheden underskrev i starten af 2021 en tiltrædelsesoverenskomst, hvor der blev aftalt en mindstebetaling på kr. 215,28
og et kædeansvar. Efterfølgende valgte virksomheden at indgå
en underentrepriseaftale med et selskab, der var ejet af den
samme personkreds. På denne måde mente virksomheden, at
den var fri for bestemmelserne i tiltrædelsesoverenskomsten.

Virksomheden kunne under sagen kun fremlægge meget begrænset dokumentation for aflønning til malerne, der alle kom
fra Rumænien og som angiveligt alle skulle være kommet til
Danmark for at arbejde på deltid. Bagmandskredsen er særdeles godt kendt af Malerforbundet, da personerne har været involveret i mange sager om løndumping i de seneste år. Sagen
endte i en faglig voldgift, og det blev bl.a. slået fast, at malerne
skulle være aflønnet iht. tiltrædelsesoverenskomsten og virksomheden blev dømt til at betale kr. 410.000 til Malerforbundet.
Desuden blev det slået fast, at det har formodning mod sig, at
udlændinge kommer til Danmark for at arbejde på deltid.
Connection Group ApS
Virksomheden er et vikarbureau, der udlejede 10 vikarer fra
Rumænien til en virksomhed, der havde malerentreprisen på
opførelsen af et stort hospital i Jylland. I brugervirksomheden
havde der længe været tradition for, at svendeklubben kollektivt forhandlede en lokalaftale med en fast timeløn til alle.
Vikarbureauet havde betalt ifølge overenskomstens mindste
satser, når den udbetalte løn til vikarerne. I en faglig voldgift
blev det slået fast, at vikarbureauet skulle have fulgt brugervirksomhedens lokalaftale og den havde dermed underbetalt
malerne med kr. 29 pr. time. Virksomheden blev dømt til at betale kr. 226.359,26 til Malerforbundet.
Connection Vikar ApS
Virksomheden havde udlejet malere til flere forskellige byggepladser over hele Danmark. Under sagen fremlagde virksomheden aftaler om varierende ugentlig arbejdstid som bevis for,
at den ikke behøvede at betale overtidstillæg. Forbundet kunne
konstatere, at der blev fremlagt flere aftaler omhandlende de
samme malere, men med forskellige underskrifter. Malerne,
der alle kom fra Rumænien, blev bl.a. indlogeret i sommerhuse,
som de blev opkrævet betaling for. Et vidne kunne berette, at
han ikke havde underskrevet en eller flere aftaler om varierende
ugentlig arbejdstid. Sagen endte i en faglig voldgift, men forbundets vidne udeblev af ukendte årsager fra voldgiften og forbundet fik derfor ikke medhold i at aftalerne var forfalskede, men fik
medhold i at sommerhuse ikke kan anses som fast bolig i overenskomstmæssig forstand. Derfor skulle malerne havde haft
udetillæg, når de overnattede i sommerhusene. Virksomheden
blev dømt til at betale en bod på kr. 100.000 til Malerforbundet.
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Malernes Opmåler- og Beregnerkontor

Akkorden er kommet på skoleskemaet
I forrige kongresperiode aftalte vi, at der skulle sættes mere
fokus på akkorden med akkordkurser m.m., men også denne
del af vores arbejde har perioden været ramt af coronarestriktioner. Selv om der har været fuld gang i byggeriet under pandemien, har vi lagt stor vægt på medlemmernes og opmålernes
sikkerhed ved udførelse af deres arbejde.
Corona har desværre også betydet, at flere firmaer er gået
konkurs, herunder et par store, hvor arbejdet som hovedregel
blev målt op, og det kan mærkes og ses på statistikken.

Som lærling er det ikke altid muligt at gå med en svend i akkord, men da akkorden er det grund-læggende lønsystem, er
det vigtigt, at lærlingene bliver introduceret til det i deres læretid.
Parterne på uddannelsesområdet er derfor blevet enige om
følgende:
•

Antal bygningsmalere og antal opmålte timer er faldet i perioden, men den gennemsnitlige for-tjeneste pr. time er i denne
kongresperiode 239,40 kr. pr. time – mere end 12 kr. højere
end i forrige kongresperiode, hvor den lå på 227,15 pr. pr. time.

Ved oplæg og afslutning af praktikum 3 (3. skoleforløb)
skal den opgave, lærlingen laver, indeholde en færdig opmåling, som er opmålt i praktikperioden.

•

Opmålingen skal medbringes den første dag på skolen.

•

Perioden har, efter lange forhandlinger og godt arbejde, budt
på to skelsættende ting, som vi håber vil være med til at fremme akkorden fremover:

Opmålingen skal være foretaget af enten lærlingen selv
eller Malernes Opmåler- og Beregnerkontor (MOB).

•

Lærlingen og virksomheden finder i fællesskab et egnet
projekt.

Prislisten

Vi håber, at det dette nye tiltag kan være med til at give lærlingene den viden, der skal til for at arbejde på akkord efter endt
læretid, og derved være med til at fastsætte den løn, de skal
have for udført arbejde.

Der er udenfor de normale overenskomstforhandlinger opnået
en aftale med Danske Malermes-tre, som betyder, at prislisten
reguleres med 3,75 procent pr. 1. oktober 2022. Dette er en
historisk aftale, der aldrig før er blevet opnået og som vil betyde en del mere i lønningsposen for de svende, der arbejder
på akkord.

Antal bygningsmalere
Antal timer
Fortjeneste pr. time
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Malerlærlinge

Derudover vil vi blive ved med at arbejde på at fremme akkorden og gøre vores medlemmer opmærksomme på, at det
at arbejde på akkord, giver dem større medbestemmelse på
deres arbejdsdag og deres indtjening. Det kan vi gøre ved at
lave flere besøg i skurvognene, flere skolebesøg samt mere
og bedre information på hjemmesiden og i Fagbladet Maleren.

2018

2019

2020

2021

5.317

5.311

5.217

4.988

325.848

316.009

322.788

266.152

229,61

233,18

247,49

247,32

MALERNES OPMÅLER- OG BEREGNERKONTOR

MFD UNGDOM

Mere magt til ungdommen
Ved sidste kongres fik ungdommen en historisk mulighed. De
greb den og fik et forslag vedtaget om ikke bare at sidde med
ved bordet, når der afholdes hovedbestyrelsesmøder, men
også at få ret til at stemme, når der er beslutninger til vedtagelse ved disse møder. MFD Ungdom har med den stemmeret haft større indflydelse på det forbund, de selv er en del af.
Stemmeretten er blevet brugt rigtigt godt, og MFD Ungdom
har udvist stor disciplin og deltaget i størstedelen af de afholdte hovedbestyrelsesmøder, der har været afholdt i kongresperioden.

Fokus på det psykiske arbejdsmiljø
Der er i perioden blevet udarbejdet en undersøgelse om elevernes psykiske arbejdsmiljø. Konklusionen blev vendt i MFD
Ungdoms bestyrelse og på Vingstedkurset i 2021, hvor konsekvenserne og løsningsforslag blev drøftet, skrevet ned og
taget med tilbage i forbundet. Vi har i forbundet arbejdet videre
med at sikre de aktive og de kommende elevers psykiske og
fysiske arbejdsforhold, og igennem vores pladser i Malerfagets Faglige Fællesudvalg (MFFU) fået vedtaget, at der skal
laves en større, fælles undersøgelse med Danske Malermestre, der inkluderer alle eleverne inden for vores fag. Også de,
der endnu ikke er en del af vores fællesskab, men forhåbentlig
bliver det i løbet af deres læretid.

Egen fane
MFD Ungdom har i 2021 fået deres egen fane. Den symboliserer en tættere, stærkere og mere selvstændig ungdom i
Malerforbundet.
På trods af, at corona-epidemien har været med til at stække MFD Ungdom kraftigt, har der været afholdt adskillelige
bestyrelsesmøder, to Vingsted-kurser og et Silkeborgkursus.
Silkeborg-kurset er det ”gamle” Odense-kursus. Man valgte
at flytte kurset til Silkeborg, da skolen College 360 i Silkeborg
har faciliteterne til at afholde fagkurser inden for skilte- og
autolakererbrancherne.

Flere udskiftninger i bestyrelsen
MFD Ungdom har i kongresperioden haft nogle hårde vilkår,
som har medført en stækket bestyrelse.
Nogle af de vilkår har bla. omhandlet interne rokader i bestyrelsen og formandskabet, naturlige afgange via jobskifte, overgange fra lærling til svend og naturligvis corona, som medførte, at nogle kurser ikke kunne afholdes i 2020 og 2021. Det er
på Vingsted-kurset, MFD Ungdom afholder deres årlige generalforsamling, hvor nye lærlinge kan vælges ind i bestyrelsen.
Da dette ikke har været en mulighed på grund af aflyste kurser,
har det været en medvirkende faktor i manglen på nye elever
og derfor en ny tilførelse af elever til fællesskabet.

MFD UNGDOM

SIDE 57

Feriebolig til medlemmerne

Fra Berlin til Danmark
Efter et par sløve år i forhold til udlejning 2020-2021
på grund af corona, besluttede feriefondsbestyrelsen
at sætte lejligheden i Berlin til salg med det formål at
købe en feriebolig i Danmark.
Lejligheden blev rimelig hurtigt solgt, og umiddelbart herefter blev der købt en bolig i det naturskønne
Vorupør, som kunne lejes fra sommeren 2022. Malernes Fagforening Øst/Vest har ligeledes købt en feriebolig i Vorupør til udlejning til medlemmerne.

Fagbevægelsens Hovedorganisation

Fagbevægelsens
Hovedorganisation
I kongresperioden har vi kunnet følge med i LO’s fusion med
FTF og etableringen af Fagbevægelsens Hovedorganisation
(FH). I perioden har hovedorganisationen gennemført en lang
række trepartsforhandlinger. Og med et sæde i FH’s forretningsudvalg har Malerforbundet været med til at udforme og
debattere politiske og organisatoriske tiltag.

Ny, samlet hovedorganisation
Den 13. april 2018 beslutter henholdsvis LO’s og FTF’s ekstraordinære kongresser at danne en fælles ny hovedorganisation. Malerforbundet stemte dengang imod sammenlægningen, da man var bange for, at man som lille forbund ville
miste sin stemme i fællesskabet med de store forbund samt
forbund med helt andre interesseområder. Men flertallet bestemmer, og LO og FTF fusionerer og bliver til FH den 1. januar 2019. Lizette Risgaard, der siden 2015 har været formand
for LO, bliver formand for den nye hovedorganisation.

En vigtig plads
Det var med skepsis, at Malerforbundet tilbage i 2018 måtte
acceptere en fusion af LO og FTF. Men til gengæld fik Malerforbundet tildelt en vigtig plads i FH’s forretningsudvalg.
Udvalget mødes jævnligt og drøfter aktuelle politiske og samfundsmæssige udfordringer, og de er med til at lægge den politiske linje kommende indsatser, mål og fokusområder. Det er

Danmarks største paraplyorganisation for 64
forbund (herunder Malerforbundet), der tilsammen
repræsenterer 1,3 millioner lønmodtagere.

forbundsformand Tonny Olsen, der sidder med i udvalget sammen med øvrige forbundsformænd og FH’s daglige ledelse.

Rekordår for trepartsaftaler
I Danmark har vi en mere end 100 år gammel tradition for trepartsforhandlinger. Mange politiske reformer på arbejdsmarkedet er blevet til ved disse forhandlinger, hvor den siddende
regering og arbejdsmarkedets parter forhandler og indgår
såkaldte trepartsaftaler.
Aftalerne anses som robuste og fair, da både arbejdsgivere
(typisk repræsenteret af Dansk Arbejdsgiverforening) og lønmodtagerne (repræsenteret af FH) er med ved forhandlingsbordet.
I 2020 var et helt særligt år for trepartsforhandlingerne: Aldrig før har arbejdsmarkedets parter og regeringen indgået
så rekordmange trepartsaftaler på så kort tid. Hele 14 aftaler
blev det til. Det var især corona-krisen, der krævede omfattende og hurtige forhandlinger. For eksempel blev indgået
aftaler om lønkompensation, arbejdsfordeling, puljer til lærlinge og elever, dagpenge til forældre med hjemsendte børn
og meget mere til gavn for samfund og borgere.

”

Da coronakrisen ramte os, viste den danske model
sin styrke som aldrig før. Trepartsaftalerne har reddet tusindvis af job.
Lizette Risgaard, formand for FH
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IT og telefoni

Nyt IT-system
Efter sammenlægningen af a-kasserne overgik vi i fællesskab
med a-kassen, Blik & Rør og El-forbundet til et nyt medlemssystem kaldet CRM. Systemet blev indfaset i en coronatid og undervisningen af forbundenes afdelinger skulle klares over Teams. Det
viste sig at være noget af en udfordring at undervise på Teams på
en måde, så det gav mening.
Hvad der var viste sig at være værre, var, at CRM mildest talt var
behæftet med en del børnesygdomme, som tog meget lang tid at få
rettet. Det gav anledning til meget store frustrationer i afdelingerne,
der ikke kunne servicere medlemmer på samme måde som med
det tidligere medlemssystem.
Langt om længe blev der opnået enighed mellem organisationerne i
Fagenes Bofællesskab om at afsætte de nødvendige resurser til at få
sat gang i fejlrettelserne og få undersøgt, hvor meget leverandøren af
systemet kan holdes ansvarlig for.
I løbet af 2022 er der kommet fuld gang i rettelserne og systemet
kører væsentligt bedre end i begyndelsen.

Telefoni via Teams
I december 2021 skulle det gamle telefonsystem udfases, fordi TDC
ikke længere understøtter den nødvendige teknologi til det tidligere telefonsystem Skype for Business. Derfor indledtes en overgang til telefoni via Teams. IT-afdelingen i Fagenes Bofælleskab FAB-IT blev lovet
en løsning af leverandøren, der skulle fungere en-til-en som Skype.
Dette viste sig desværre ikke at holde stik. Teams var ikke i stand til
at håndtere telefonsvarebeskeder fra medlemmerne og mange måtte
ringe forgæves og der var en del flere fejl i Teams.
I løbet af foråret 2022 er de fleste problemer løst og vi håber på
en kommende kongresperiode med væsentlig færre IT og telefoni
problemer.
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Ligestilling

I vores fag skal der være plads til alle
Ligestilling er et stort område, som ikke kun gælder kvinder.
Da vi på kongressen i 2018 valgte at sætte fokus på ligestillingsområdet, fandt vi hurtigt ud af, at vi har et stort efterslæb.
Vi har som fag ladet stå til, og langsomt kan vi se en større
tilgang af andre kønsidentiteter end mænd. Det kræver, at
man kigger dybere på, hvordan arbejdsforholdene ser ud for
Malerforbundets medlemmer. Vi har måttet lave en del undersøgelser, for at finde ud af, hvordan det i virkeligheden ser ud i
malerbranchen.

Lønnen
Vores opfattelse kan umiddelbart være, at vi har samme løn,
da vores aflønningsform er akkord. Men vi er jo også godt klar
over, at det i langt højere grad er kvinderne, som tager barsel
og barnets første sygedag. Så når vi kigger på lønindkomsten
på op til 64 år, så tjener kvinder 20 procent mindre end de-

Kønsfordeling
Når vi ser på kønsfordeling af tilgangen til faget, har vi en tilgang af kvinder som er mere end 50 procent. Lige nu har vi en
kønsfordeling, som hedder 30 procent kvinder og 70 procent
mænd. Men langsomt kommer vi til at se disse tal ændre sig.
Når vi ser på kønsfordelingen blandt vores tillidsfolk, ser det
sådan ud:

Tillidshverv

Heraf AMR

Heraf TR

Tillidsvalgte

Kvinder

Mænd

Nordjylland

28

17

11

27

12

15

Øst/Vest

45

30

15

44

15

29

Midtjylland

48

27

21

41

22

19

FynJyllandSyd

39

28

11

38

18

20

Sjælland

32

26

6

29

13

16

Storkøbenhavn

64

40

24

56

11

45

(Tal er trukket juli 2022)
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res andre kollegaer. En ulighed, som kan betyde noget for den
pensionerede kvinde. Vi ser også, at kvinder i den fødedygtige
alder forsvinder fra faget.
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Kønsfordelingen i afdelinger og bestyrelser
Antal

Mænd

Mænd %

Kvinder

Kvinder %

MFD daglig ledelse

5

5

100%

0

0%

Hovedbestyrelsen

17

14

82,4%

3

17,6%

MFD-Ungdom bestyrelse

13

4

31%

9

69%

Nordjylland-daglige ledelse

3

3

100%

0

0%

Øst-Vest-daglige ledelse

2

2

100%

0

0%

Midtjylland-daglige ledelse

6

6

100%

0

0%

Fyn-jyllandsyd-daglige ledelse

2

2

100%

0

0%

Sjælland-daglige ledelse

3

2

66,6%

1

33,4%

Storkøbenhavn-daglige ledelse

6

4

66,6%

2

33,4%

Nordjylland-bestyrelse

11

7

63,6%

4

36,4%

Øst-Vest-bestyrelse

9

6

66,6%

3

33,4%

Midtjylland-bestyrelse

13

5

38,5%

8

61,5%

Fyn-jyllandsyd-bestyrelse

9

6

66,6%

3

33,4%

Sjælland-bestyrelse

10

6

60%

4

40%

Storkøbenhavn-bestyrelse

15

9

60%

6

40%

124

81

73%

43

27%

I alt / Gennemsnit

Mere barsel til far
I FH-regi har vi arbejdet hårdt for at se på den udfordring, som
hedder mere barsel til far/anden forældre. Det er en hård kultur at lave om på, og derfor har der også i pressen været en
del modvind, men med tiden skal det nok finde sin plads. Men
hvis far/anden forældre skal have lige meget plads i vores
samfund, er vi nødt til at erkende, at far/anden forældre har
lige meget ret til at være sammen med sit barn. Vi stod også
over for, at EU fortalte Danmark, at vi ikke havde ligestilling på
plads på dette område.

Seksuel chikane
Seksuel chikane haft stor omtale over de seneste år i medierne. I FH-regi har Malerforbundet bidraget til, at en trepartsaftale om initiativer til at modgå seksuel chikane på arbejdspladserne er faldet på plads i marts 2022. Vi har i Malerforbundet
taget emnet op, så der også i vores fag bliver sat fokus på, at

seksuel chikane ikke skal ske i vores fag. Vi har sat et samarbejde op med vores arbejdsgivere for at forbygge seksuel chikane i langt højere grad.

Fremtiden
På ligestillingsområdet har vi endnu mange ting, vi kan tage
hånd om:
•

Vi bør kigge på vores overenskomst og gøre den mere ligestillingsvenlig.

•

Vi bør klæde vores TR og AMR på, så de lokalt kan håndtere og forebygge seksuel chikane.

•

Vi bør se på kønskvoteringer i vores bestyrelser og afdelinger, så vi i fremtiden afspejler vores medlemmer.

•

Vi bør være et mere LGBT+ venligt forbund.

LIGESTILLING
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Kommunikation

Medlemmerne i fokus
Kommunikationen i Malerforbundet er i kongresperioden
løbende blevet evalueret og nye strategier er lagt, så ressourcerne bliver brugt bedst muligt. Med udgangspunkt
i medlemsundersøgelser og medievaner er der vedtaget
kommunikationsplaner, der bedst muligt imødekommer
medlemmernes behov og ønsker.
For at spare penge på området, blev layout og tryk af Fagbladet Maleren rykket til en ny samarbejdspartner. I samme omgang fik bladet et nyt look, og antallet af udgivelser
reduceret.
Som et nyt tiltag bliver der nu sendt elektroniske nyhedsbreve ud til medlemmerne, og de bliver i høj grad bliver
læst. Hjemmesiden maler.dk har også fået en opdatering.
På alle platforme bestræber forbundet sig på, at det er
medlemmerne, der i fokus. Det vil blandt andet sige, at
medlemmernes interesser, holdninger, udfordringer og historier bliver fremhævet og prioriteret i kommunikationen.
I perioden har forbundet udarbejdet 7 elektroniske medlemsundersøgelser, der har været med til at gøre os klogere på ønsker, holdninger, udfordringer i arbejdslivet mv.
Resultaterne giver os vigtig viden og værktøjer til vores
videre arbejde.

a-kassen

En ny, stærk a-kasse
For at styrke indsatsen og samtidig imødekomme de stigende
krav til en mere moderne og digital a-kasse, valgte Byggefagenes a-kasse (BF-A) at fusionere med El-Fagets A-kasse.
Beslutningen er enstemmigt vedtaget på et delegeretmøde i
december 2019. Processen mod en fælles a-kasse har været
langvarig, og tankerne om en fælles a-kasse startede allerede,
da forbundene bag de to a-kasser – Dansk El-forbund, Malerforbundet og Blik- og Rørarbejderforbundet valgte at flytte i
bofællesskab i 2015/2016.
Læs FAK’s seneste beretning her

Den nye fælles A-kasse har i alt ca. 37.000 medlemmer og
forsikrer medlemmer i
• Malerforbundet
• Blik og Rørarbejderforbundet
• Dansk El-forbund
• Artistforbundet
• Fiskernes forbund
Fusionen blev gennemført pr. 1. januar 2021, hvor Din Faglige
A-Kasse (FAK) så dagens lys.

Ledighedstal i perioden
2018

7,9 %

2019

7,89 %

2020

9,18 %

2021

14,09 %

Tal fra Byggefagenes A-kasse og Din Faglige A-kasse
(januar-udtræk). Viser ledigheden blandt Malerforbundets medlemmer.
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MFFU – Malerfagets faglige Fællesudvalg

Udvikling af vores uddannelser
Dimensionering af uddannelserne
Der blev i 2016 indgået en trepartsaftale om tilstrækkelig og
kvalificeret arbejdskraft, som resulterede i, at der blev indført
en dimensionering af erhvervsuddannelserne. Aftalen trådte i
kraft i 2018.
Formålet var at sikre en balance mellem efterspørgslen på
arbejdsmarkedet og optaget på erhvervsuddannelserne samt
at begrænse optag til uddannelser med ringe beskæftigelsesog/el ler lærepladsmuligheder.
En erhvervsuddannelse kan dimensioneres på tre forskellige
måder, men de fleste dimensioneres aldrig og har derfor frit
optag.
Hvis du vil læse mere om dimensionering af malerfagets uddannelser, så følg dette link

Lærepladsunderstøttende tiltag
Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i 2020 en trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar. Aftalen
indeholder en række initiativer til samlet 500 mio. kr. årligt.
Initiativerne bliver finansieret via arbejdsgivernes uddannelsesbidrag, AUB.

den del af aftalen, som direkte berører Malerfagets faglige
Fællesudvalg:
Der er afsat en økonomisk ramme af AUB-midlerne, på 121
mio. kr. i 2021 og 119 mio. kr. årligt i 2022 og frem, til lærepladsunderstøttende arbejde. Midlerne er øremærket til det
læreplads-understøttende arbejde, herunder søgning og kvalitet på erhvervsuddannelserne.
Den økonomiske ramme fordeles fra og med 2021 ud på de
faglige udvalg ud fra antallet af elever (gennemsnit af de seneste tre tilgængelige regnskabsår) på uddannelserne.
Det enkelte faglige udvalg beslutter selv, hvordan midlerne
anvendes bedst, herunder fordeling mellem erhvervsskoler og
fagligt udvalg.
Alle de faglige udvalg får herudover et fast tilskud til at løse
udvalgets generelle opgaver.
Tilskuddet fordeles ud på de faglige udvalg ud fra antallet af
elever (gennemsnit af de seneste tre tilgængelige regnskabsår) på uddannelserne under de faglige udvalg.
Midlerne udbetales fra 2021 af AUB.
Af tabellen nedenfor fremgår det, hvordan midlerne er fordelt
mellem skoler og Fællesudvalget.

Aftalen er meget omfattende, og nedenfor omtales derfor kun

2021
Fællesudvalget

Bliv maler nu

Tiltrækningskampagne på de sociale medier mm.

Fællesudvalget

Tiltrækningskampagne målrettet
unge med gymnasial baggrund

Tiltrækningskampagne på de sociale medier mm.

Fællesudvalget

Uddannelsestrailere (A, B, S)

Trailere (én for hver Uddannelse) til folkeskole-besøg. Formålet
er at øge antallet af besøg på folkeskolerne for herigennem at
øge kendskabet til de tre uddannelser.

College360
(A, B, S)

Ung til ung promovering

EUC Nordvestsjælland

Brancheevents for bygningsmalerelever

Administrationstilskud til MFFU:
Tildelt beløb til projekter:

GF1 elever “uddannes” til at reklamere for GF2 på A, B og S.
Sikring af muligheder for en tættere kontakt mellem lærepladser og potentielle lærlinge.

346.095,00 kr.
2.428.249,00 kr.

MFFU – MALERFAGETS FAGLIGE FÆLLESUDVALG
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Udviklingen i indgåede uddannelsesaftaler
(Tallene er til og med 2017 hentet fra tidligere kongresberegninger
og for den seneste kongresperiode fra undervisningsministeriet)
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Kønsfordeling i de tre malerfag

Mænd i % af
alle lærlinge

Kvinder i % af
alle lærlinge

Korte aftaler i %
af lærlinge

SKP-elever i %
af lærlinge

Bygningsmaler

44%

56%

31%

4%

Autolakerer

76%

24%

25%

3%

Skiltetekniker

41%

59%

7%

7%

I alt

48%

52%

29%

4%

Ny bygningsmaler- og skilteteknikersvendeprøve

Af emner på de 4 konferencer i kongresperioden kan nævnes:

Bygninsmalersvendeprøven blev ændret i 2019, og de nye
retlingslinjer blev anvendt første gang ved svendeprøven i december 2019.

2019

Ændringen i bygningsmalersvendeprøven var begrundet i et
ønske om:
•

Så vidt muligt at ensarte svendeprøvebåsene fra skole til
skole.

•

At præcisere og ensarte bedømmelsen på de 16 svendeprøveskoler.

•

Indholdet i prøven er stort set det samme som i den tidligere prøve, men det er nu spredt ud på 10 opgaver i stedet
for tidligere 4 opgaver. Det giver en mere præcis bedømmelse og vægtning af de enkelte discipliner. Herudover er
den nye prøve suppleret med en opgave i opmåling og
arbejdsbeskrivelse.

Skilteteknikersvendeprøven blev ændret i 2019 og de nye retningslinjer blev anvendt første gang ved svendeprøven i juni
2020. Grunden til ændringen var, at man gerne ville følge det
samme pointsystem som bruges ved bygningsmalersvendeprøverne. Indholdet i prøven er stort set det samme som i den
tidligere prøve.
Hvis du vil læse mere om svendeprøverne, så følg disse link:
Ny bygningsmalersvendeprøve
Ny svendeprøve i skilteteknikeruddannelsen

Konference for de lokale uddannelsesudvalg
Malerfagets faglige Fællesudvalg afholder hvert år en konference (af 1 til 2 dages varighed) for de lokale uddannelsesudvalg. Nogle gange inviteres svendeprøvekommissionerne til at
deltage.

Den årlige konference var forbeholdt svendeprøvekommissionerne for bygningsmaler-uddannelsen, og kommissionsmedlemmerne blev introduceret til den nye svendeprøve. Konferencen varede én dag og bestod dels af en gennemgang af
indhold i og bedømmelse af den nye prøve, dels af en praktisk
”svendeprøvebedømmelse” af 6 hotelværelser.

2020
•

Resultater af Fællesudvalgets besøg i 2019 på de erhvervsskoler, som udbyder bygningsmaler-, autolakerer
og skilteteknikeruddannelserne.

•

Det praktikpladsopsøgende arbejde indenfor andre uddannelser.

•

De lokale undervisningsplaner – Et redskab i planlægningen af undervisningen.

•

Forberedelse og afholdelse af danmarksmesterskab og
deltagelse i WorldSkills for autolakerere.

•

Bygningsmaleruddannelsen: For svendeprøvekommissionerne: Evaluering af den nye svendeprøve.

•

Skilteteknikeruddannelsen: For svendeprøvekommissionen og de lokale uddannelses-udvalg.

•

Dimensionering med praktikpladskrav + den kommende
svendeprøve.

•

Ny bekendtgørelse i bygningsmaleruddannelsen (standpunktskarakter på Grundforløb 2).

2021
•

Kommunikation og samarbejde i de lokale uddannelsesudvalg.

•

Efteruddannelse - ny efteruddannelsesportal.

•

Ny udpegning til svendeprøvekommissionerne og til de
lokale uddannelsesudvalg.

•

Trepartsaftale på erhvervsuddannelsesområdet.
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PensionDanmark

Tryghed og sundhedsordning til medlemmerne
Arbejdsmarkedspensionen i PensionDanmark har siden begyndelsen af 1990erne været en del af Malerforbundets overenskomster. PensionDanmark har 800.000 medlemmer fordelt på 23.000 virksomheder. Der er
i alt 11.900 aktive medlemmer beskæftiget på 1.400 virksomheder inden for Malerforbundets område.

Tabel 1. Medlemsudvikling inden for Malerforbundet
2019

2020

2021

1. KVT. 2022

22.633

22.895

23.249

23.207

- Aktive

12.194

12.277

11.988

11.889

- Hvilende

8.561

8.704

9.247

9.301

- Pensionister

1.740

1.781

1.857

1.857

Medlemmer, herunder

Note: Aktive er inkl. selvbetalere og bidragsfrit dækkede

Udvikling i antallet af bidragsaktive medlemmer
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Tabel 2. Pensionsordningen
Aldersopsparing
Livsvarig pension - minimum 50 pct. af opsparingen
Ratepension - maksimum 50 pct. af opsparingen
Sænket

Standard

Hævet

Supplerende førtidspension, årlig udbetaling

40.000 kr.

80.000 kr.

160.000 kr.

Engangsbeløb ved førtidspension

50.000 kr.

100.000 kr.

200.000 kr.







50.000 kr.

100.000 kr.

150.000 kr.







0/250.000 kr.

500.000 kr.

750.000/
1.000.000/
1.250.000 kr.

Opsparingssikring
Engangsbeløb ved visse kritiske sygdomme
Hele opsparingen udbetales ved dødsfald
Mindstebeløb

Note: PensionDanmark tilpasser automatisk medlemmernes opsparing og indsætter det maksimale beløb der årligt kan sættes
ind på en aldersopsparing. Resten af pensionsindbetalingerne bliver ligeligt fordelt mellem ratepension og livsvarig pension.

Tryghed i pensionsordningen

Sundhedsordning

PensionDanmark skal sikre medlemmerne et godt supplement til folkepensionen. Samtidig sikrer pensionsordningen
også medlemmerne og deres familier en økonomisk tryghed
ved dødsfald, kritiske sygdomme, førtids- og seniorpension,
fleksjob og ressourceforløb.

Lidt over 80 % af medlemmerne på Malerforbundets områder
har PensionDanmark Sundhedsordning. Sundhedsordningen
er ændret og forbedret i kongresperioden. Ordningen giver nu
adgang til:

PensionDanmark er et kundeejet. Det sikrer, at hele afkastet
går til medlemmerne. PensionDanmark har i kraft af sin størrelse en række stordriftsfordele, som kommer medlemmerne
til gode i form af nogle af de laveste omkostninger i pensionsbranchen. Det giver mere i pension.
Pensionsordningen i PensionDanmark indeholder en række
valgmuligheder som vist i tabellen nedenfor. Valgmulighederne giver medlemmerne mulighed for at tilpasse pensionsordningen til deres livssituation. Standardniveauet er indrettet, så
det er passende for langt de fleste medlemmer i PensionDanmark.
Forsikringsdækningen ved visse kritiske sygdomme udgør et
fast engangsbeløb på 100.000 kr. Beløbet kan sættes op eller ned med 50 pct. Det vil sige ned til 50.000 kr. eller op til
150.000 kr.
Størrelsen af supplerende førtids- og seniorpension kan også
vælges op eller ned alt efter behov. Størrelsen af standardbeløbet afhænger af, hvilken overenskomst medlemmet er ansat
på.
Mindstebeløbet, der udbetales ved dødsfald, er som udgangspunkt 500.000 kr. Medlemmerne kan justere mindstebeløbet
helt op til 1,25 mio. kr. Standardbeløbet kan derfor ændres ned
til 250.000 kr. eller op til 750.000 kr./1.000.000 kr./1,25
mio. kr. Man kan også vælge, at de efterladte alene skal have
opsparingen udbetalt ved at sætte dækningen til 0.

Fysisk behandling: Til forebyggelse og for at komme smerter
og skader til liv, har medlemmerne gratis adgang til behandling hos en fysioterapeut og/eller kiropraktor. Det gælder både
arbejds- og privatlivsrelaterede gener i led, muskler og sener.
Behandlingerne foregår på en af de over 600 klinikker fordelt
over hele landet, som har en samarbejdsaftale med PensionDanmark.
Hurtig diagnose: Hurtig diagnose kan hjælpe medlemmerne
med at finde ud af, hvad de fejler, hvis de er blevet henvist til en
speciallæge fra deres egen læge. Der er også hjælp til at finde
den hurtigste behandlingstid i det offentlige sundhedssystem
– så unødvendig ventetid undgås. Og endelig er der gratis fysioterapibehandling efter operation.
Behandlingsteam: Det er PensionDanmarks fysioterapeuter
medlemmerne taler med, når der bestilles tid til behandling
hos en fysioterapeut eller kiropraktor. Fysioterapeuterne vejleder og rådgiver medlemmerne om øvelser og om forhold, der
kan have betydning for deres fysiske tilstand nu og fremover.
Sundhedsteam: Det er sygeplejersker og socialrådgivere
medlemmerne taler med, når et medlem ringer og fx har været
syg gennem længere tid eller har risiko for langtidsfravær fra
arbejdspladsen.
Sygeplejersker og socialrådgivere vejleder om konkrete behandlingsforløb, giver gode råd om brug af sundhedsordningen, og hjælper med, at medlemmet får den rette behandling.
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Medlemmerne kan også få hjælp til at finde ud af fx frit sygehusvalg, ventetider og behandlingsgaranti.
Onlinelæge: Onlinelæge er et supplement til egen læge, og er
oplagt at bruge, hvis det er svært ved at finde et tidspunkt hos
egen læge. Onlinelægen kan hjælpe med de fleste akutte ting
som fx lægefaglige råd, vurdere symptomer og har også mulighed for – med visse begrænsninger – at udskrive recepter.
Onlinelæge holder åben både på hverdage, aftener og weekender. Medlemmernes børn op til 15 år kan også tages med i
onlinekonsultationen.
Onlinepsykolog: Onlinepsykolog kan kontaktes hverdage,
aftener og i weekender uden henvisning. Kontakten sker via
App´en eller pension.dk. Konsultationer er som udgangspunkt
online, og det er muligt at aftale personlige konsultationer.
Onlinepsykologen kan hjælpe medlemmer, der fx har angst, er
bekymret, nedtrykt eller har stress.
Sundhedstest: Sundhedstesten gennemføres på ca. 12 minutter. Resultatet leder over til et personligt overblik over medlemmets sundhed. Der følger også et træningsprogram med
samt anbefalinger til, hvordan medlemmerne får mest ud af
sundhedsordningen.

te kurser i en uddannelsesplan til virksomheden samt egne
uddannelsesdata. Herved får virksomheden et totalt overblik
over relevant efteruddannelse og over de tilskudsmuligheder,
der er fra kompetencefonden. Medlemmerne kan også dele
deres oplysninger om efteruddannelse med deres lokale afdeling, så lokalafdelingen kan rådgive medlemmet ud fra et
samlet overblik over medlemmets erhvervserfaring og uddannelsesbaggrund og mulighederne i kompetencefonden.
Inden udgangen af 2022 vil der på sitet også vises AMU-beviser samt øvrige uddannelsesbeviser digitalt. Medlemmerne
kan derved nemt se deres beviser digitalt på sitet, og vise dem
fx i forbindelse med en myndighedskontrol. Efteruddannelsessitet integreres også ved udgangen af 2022 i PensionDanmarks App.
Endelig vil der i den kommende tid blive arbejdet specielt med
de anbefalinger, reformkommissionen vedr. analyse og anbefalinger på voksen- og efteruddannelsesområdet kom med i
rapporten ’Nye reformveje 1”, hvor regeringen og arbejdsmarkedets parter foreslår udviklet et landsdækkende digitalt efteruddannelsesoverblik som tager udgangspunkt i PensionDanmarks efteruddannelsessite.
Se mere på pension.dk/medlem/efteruddannelse/

Læs mere på pension.dk/sundhed

Nye initiativer siden den
seneste kongres
Efteruddannelsessite
Efteruddannelsessitet er siden maj 2019 besøgt af 33.200
unikke medlemmer. 1.100 virksomheder har logget ind på efteruddannelsessitet, og brugt det til et overblik og uddannelsesplanlægning.
Ved OK20 blev det skrevet ind i mange overenskomster, at
parterne anbefaler virksomheder og medarbejdere at gøre
brug af efteruddannelsessitet på pension.dk i forbindelse med
planlægning af kompetenceudvikling herunder realkompetencevurdering (RKV).
På pension.dk kan medlemmerne hurtigt få et overblik over
efteruddannelsesmuligheder generelt, og:
•

egen uddannelsesbaggrund og fx lave en uddannelsesplan eller se, hvad der skal til for at blive faglært.

•

antal kursusdage sparet op på medlemmets uddannelseskonto jf. overenskomsten.

•

hvilke kurser og uddannelser, der gives tilskud til, og hvor
de udbydes, samt

•

hvilke muligheder, der er i kompetenceudviklingsfonden.

Efteruddannelsessitet er også målrettet virksomhederne, og
med et samtykke kan medlemmerne sende ønsker til relevan-
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Seniorpension
Folketinget besluttede i december 2019 at indføre en seniorpensionsordning (en mulighed fra 6 år før folkepensionsalder).
Efterfølgende besluttede PensionDanmarks bestyrelse at udvide forsikringsdækningen således, at der på samme niveau
ydes supplerende pension til såvel førtids- som seniorpensionister samt ydes opsparingssikring til begge grupper også.

Sundhedsordningen
I 2020 begyndte udfasning af det lange samarbejde med
Falck Healthcare (FHC). De 137 sundhedscentre hos FHC
blev afløst at et samarbejde med alle interesserede fysioterapi- og kiropraktikklinkker. Samtidig udgik massage og zoneterapi som et tilbud til medlemmerne (fysiurgisk massage er
dog fortsat en mulighed). Sundhedstesten blev også forbedret,
og i 2021 introducerede PensionDanmark først onlinelæge og
dernæst onlinepsykolog.

Flere tjekker deres pension
Hvordan står det til med pensionen? Og er familien godt nok
sikret, hvis uheldet er ude? Medlemmerne kan hurtigt få overblik på pension.dk eller ”Din Pension” - og den mulighed er der
stadig flere medlemmer, der gør brug af.
I 1. kvartal 2019 var der 259.000 logins på pension.dk heraf
140.300 via App. Antallet af logins var i 1. kvartal 2022 steget
til 592.000 logins heraf 430.000 via App.
Medlemmerne kan få relevant information om pensionsordningen ved at tilmelde sig PensionDanmark rådgivningsmails
på pension.dk/dinpension.

Tabel 3. Ind- og udbetalinger 2021
Uddannelsesfonde

Indbetalinger (tusinde kr.)

Udbetalinger (tusinde kr.)

4.122

1.8911

996

65

MALKOM
Malerfagets Kompetenceudviklingsfond
1.

Beløbet dækker uddelinger, tilskud til projekter, andre tilskud samt eksterne omkostninger

Uddannelsesfonde
Der er etableret to uddannelsesfonde inden for Malerforbundets områder med administration i PensionDanmark:
•

MALKOM

•

Malerfagets Kompetenceudviklingsfond

Tabel 4. De ti kurser, der er udbetalt
størst tilskud til i Malerfagets
Kompetenceudviklingsfond 2021
Kursusbeskrivelse

Tabel 5. De otte kurser,
der er udbetalt størst
tilskud til i Malerfagets
Kompetenceudviklingsfond 2021

Gaffeltruck certifikat B, 7 dage

Kursusbeskrivelse

Køreteknik for erhvervschauffører – ajourføring

Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage

EU-efteruddannelse for buschauffører – oblig. del

Ajourføring og stykgods- og distributionschauffør

EU-efteruddannelse for godschauffører – oblig. del

EU-Efteruddannelse for godschauffører – oblig.del

Ajourføring for stykgods- og distributionschauffører

Pers. Sikkerhed v. arbejde med epoxy og isocyanater

Godstransport med lastbil

Vægbeklædning – tapetopsætning

Ajourføring for rutebuschauffører

Køreteknik for erhvervschauffører – ajourføring

Kørsel med vogntog, kategori C/E

Rulle- og bukkestillads – opstilling mv.

Mobile Kraner >8-30 tm med integreret kranbasis

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj

Ajourføring af chauffører i offentlig servicetrafik

PENSIONDANMARK

SIDE 69

Alka

Særlige fordele og høj tilfredshed
Alka har i over 100 år leveret gode forsikringer til medlemmerne, og det fortsætter Alka med i årene fremover. Malerforbundet har netop fornyet aftalegrundlaget med Alka. Det betyder, at medlemmerne fortsat har adgang til den
særlige Forbunds Indboforsikring og 10 procent rabat. Derudover har vi fået et
par nye fordele med i den nye aftale, nemlig at Malerforbundets medlemmer
ikke pålægges opkrævningsgebyrer, og at der ikke vil være generelle præmiestigninger frem til 31. december 2028.
Medlemsfordelene i Alka er historiske og en naturlig del af medlemskabet af
Malerforbundet. Det har vist sig, at selv om ejerforholdet har ændret sig, og
Alka er nu er en del af Tryg-familien, så er det tætte samarbejde mellem Alka
og Malerforbundet det samme.

Høj medlemsfredshed
Loyalty Group, der måler tilfredshed i mange brancher – herunder forsikringsbranchen, har i marts 2021 offentliggjort, at Alka er det åbne selskab med højest tilfredshed og loyalitet, og nummer ét på digitalisering. Alka har som mål at
være det mest enkle selskab for vores medlemmer.
Som medlem af Malerforbundet har du særlig adgang til særlige fordele i Alka:

Gruppeliv og udløbssum
Som en del af dit medlemskab, er du omfattet af en gruppelivsforsikring, som
sikrer dine efterladte en hurtig økonomisk håndsrækning i en svær tid. Herudover er du også omfattet af en udløbssum, der giver dig en kontant udbetaling
på 10.000 kr. ved overgang til folkepension. Læs mere om reglerne for udbetaling på alka.dk/maler

Forbundsindbo og 10 % rabat
Som medlem af forbundet får du adgang til den særlige Forbunds Indboforsikring samt en medlemsrabat på 10 % ved tegning af dine private forsikringer i
Alka.
Vi ved også, at mange unge medlemmer glemmer at tegne en indboforsikring,
når de flytter hjemmefra. Derfor har Malerforbundet i samarbejde med Alka
udviklet er særlig prisbillig Ungdoms Indboforsikring til medlemmer under 30
år – fra kun 91 kr. om måneden.
Indboforsikringen i Alka indeholder 4 elementer – en indboforsikring, en retshjælpsforsikring, rejsegodsdækning og en privat ansvarsforsikring. I tillæg til
indboforsikringen kan du bl.a. vælge elektronik- og rejseforsikring mv.

Bonus og almennyttige aktiviteter
Alka Forsikring er en del af Tryg-familien, hvor hovedaktionæren hedder Tryghedsgruppen – som består at demokratisk valgte forsikringstagere i Danmark.
Medlemsdemokratiet har igen i år besluttet at udbetale bonus samt tildele
TrygFonden ca. 700 mio. kr., som bl.a. benyttes til livredningstjenester på danske strande, hjerteløber-app’en og til at opsætte hjertestartere i hele landet mv.
Ovenstående medfører at medlemmer med forsikringer i Alka vil få 8 % tilbage
af deres indbetalte forsikringspræmier. Beløbet udbetales kort tid efter kongressen – nemlig den 11. oktober 2022.

Nye mobilfordele
Siden marts 2021 har Alka tilbudt billige mobilabonnementer til medlemmerne
via Alka Mobil, som blev kåret til ”Bedst i test” af Forbrugerrådet Tænk. Det er
et mobilabonnement til 79 kr. pr måned, som vandt testen.
Læs mere om dine fordele på alka.dk/maler
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Farvel til lønsikring

Færre medlemmer end forventet gjorde brug af
lønsikringen
Med forbundets økonomi og medlemmernes interesser for øje,
valgte hovedbestyrelsen at sige farvel til lønsikringen i 2021.
Da lønsikringen blev introduceret i 2018, var det med en forventning om, at det ville komme en stor del af medlemmerne til
gode, og at det samtidig ville tiltrække nye medlemmer. Men
de positive effekter udeblev.
For at drosle ned på forbundets udgifter og derved sikre en
holdbar økonomi i fremtiden, besluttede Malerforbundets hovedbestyrelse at afvikle lønsikringen fra 1. januar 2022.
I stedet vil forbundet fokusere på en styrket organiseringsindsats og på at kæmpe politisk for at stoppe udhulingen af

dagpengene. Og vindene ser ud til at blæse i den rigtige retning: I januar 2022 blev der indgået en politisk aftale om en
ny dagpengereform, der hæver dagpengesatsen de første tre
måneder af ledighedsperioden.

”

Færre medlemmer end forventet har benyttet sig af lønsikringen, og vi har ikke opnået den ønskede effekt. Derfor ville det
ikke give mening at fortsætte med ordningen.
René Jensen, hovedkasserer

Stigning i kontingent

For første gang i 14 år steg
medlemskontingentet
Generelle udgifts- og prisstigninger i samfundet gjorde, at Malerforbundets hovedbestyrelse i 2020 besluttede at lade kontingentet stige med 25 kroner per måned (for fuldtidsmedlemmer). Den nye kontingentsats trådte i kraft fra 1. januar 2021,
og det er første gang i 14 år, at medlemmernes kontingent blev
reguleret.

Regnskab for perioden 2018-2021
Dyk ned i kongresregnskabet for perioden 2018-2021 her

ØKONOMI
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Bilag 10.1
Notat – Stigende pensionsalder
Malerforbundet

juni 2021

Holder maleren til den stigende
pensionsalder?
Pensionsalderen stiger i takt med at vi lever længere. Men hvor realistisk er det, at maleren (og andre med
fysisk nedslidende arbejde) kan blive længere på arbejdsmarkedet? Dette spørgsmål bliver rejst igen og
igen i debatten om pensionsalder. På sociale medier bliver den stigende pensionsalder kritiseret af
menigmand, også nu efter arne-pensionen er blevet vedtaget som en ’redningskrans’ til dem med de
hårdeste arbejdsliv. I Malerforbundet er nedslidning og pensionsalder noget af det, der optager
medlemmerne allermest. Det viser vores nyeste medlemsundersøgelse, hvor 82 procent svarer, at
nedslidning og pensionsalder bekymrer dem. Dette lægger naturligvis op til handling fra forbundets side.
Men handling ud fra et veloplyst, velfunderet og realistisk grundlag.
For at bidrage med fakta i debatten og som afsæt til Malerforbundets
videre politiske arbejde med den stigende pensionsalder har vi udarbejdet
dette notat.

Folkepension: Indført i 1956
som grundlæggende ret i vores
velfærdssamfund. En universel
velfærdsydelse, som alle er
berettiget til.

Den stigende pensionsalder og konsekvenserne heraf er et komplekst og
omfangsrigt område, der både indeholder samfundsøkonomiske,
arbejdsmiljømæssige og sociale problemstillinger og aspekter. I arbejdet
med dette notat har vi gennemgået relevante undersøgelser,
forskningsrapporter, udtalelser fra eksperter mv. for at sammenholde og
undersøge, hvorvidt der er grundlag for, at maleren (og andre) kan blive
længere på arbejdsmarkedet. Vi gennemgår desuden baggrunden for den stigende pensionsalder samt,
hvilke økonomiske og samfundsmæssige effekter der ligger til grund for den planlagte indeksering af
pensionsalderen.
Vi har bestræbt os på at belyse emnets aspekter fra flere sider ved hjælp den mest relevante og
tilgængelige viden om området. Det skal dog understreges, at notatets indhold og konklusioner ikke er
udtømmende, og at yderligere relevant viden, forskning og perspektiver givetvis kan findes.
Notatet er udarbejdet af Tonny Olsen, Jesper Carl, Katja Brandt og Maria Sejersten Jeppesen
Juni 2021
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Baggrund
Hvorfor stiger pensionsalderen?
Med det store velfærdsforlig fra 2006 besluttede V-K-regeringen med støtte fra DF, S og R, at
pensionsalderen skulle stige i takt med befolkningens levealder.
Folkepensionsalderen er fastsat ud fra, at en gennemsnitsdansker skal kunne modtage folkepension i
samme antal år, som man gjorde i 1995/96. Når levealderen stiger, skal folkepensionsalderen altså følge
med op.
Målet er, at danskerne – også på langt sigt – i gennemsnit skal have 14,5 år på pension.
I dag er over en million danskere over 65 år, og i 2040 vil omkring hver fjerde dansker tilhøre den ældre del
af befolkningen.

Hvordan stiger pensionsalderen?
Pensionsalderen bliver gradvist forhøjet på grund af udviklingen i levetiden. Den forhøjede
folkepensionsalder skal dog vedtages af Folketinget, før den får virkning.
Folkepensionsalderen forhøjes hvert femte år på grundlag af udviklingen i levetiden med virkning pr. 1.
januar i kalenderåret 15 år efter.
I 2015 blev folkepensionsalderen hævet til 68 år med virkning fra 2030, og i 2020 blev det vedtaget i
Folketinget, at pensionsalderen hæves i 2035 til 69 år. I 2025 skal der tages stilling til den næste regulering.
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Folkepensionsalderen
forhøjes med virkning fra 1.
januar til:

Folkepensionsalder

Folkepensionsalder
gældende for personer
med følgende fødselsår:

2019

65,5

1. januar 1954-

2020

66

1. juli 1954-

2021

66,5

1. januar 1955-

2022

67

1. juli 1955-

2030

68

1. januar 1963-

Notat – Stigende pensionsalder
Malerforbundet
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2035

69

1. januar 1967-

2040*

70

1. januar 1971-

2045*

71

1. januar 1975-

2050*

72

1. januar 1979-

2055*

72,5

1. januar 1983-

2060*

73

1. juli 1987-

2065*

73,5

1. januar 1992-

2070*

74

1. juli 1996-

*Folkepensionsalderen fra 2040 er et skøn, foretaget af Danmarks Statistik i maj 2020. Pensionsalderen fra
2040 og frem skal først vedtages af Folketinget. Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked- og Rekruttering.

Et løft af arbejdsmiljøet var en del af aftalen
En del af Velfærdsaftalen var løftet om, at der ”skal gøres en særlig indsats for at reducere nedslidning og
styrke arbejdsmiljøeti”. Det kan diskuteres, hvorvidt denne del er aftalen er blevet indfriet, og hvor stor
effekt de arbejdsmiljømæssige initiativer har haft. Det anslås, at 39 procentii af danskerne har fysisk
krævende arbejde, derfor må arbejdsmiljø samt reducering af nedslidning givetvis være en væsentlig faktor
i udmøntningen af Velfærdsaftalen.
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På vej mod den højeste pensionsalder i verden
Fastholder vi den planlagte indeksering af pensionsalderen og fortsætter udviklingen i levealderen som
forventet, kan vi se frem til at have verdens højeste pensionsalder i 2050:

Kilde: FH efter
data fra EUCommission
(2017): The EU
Ageing Report
2018.

Økonomiske konsekvenser
Hvis pensionsalderen ikke stiger til 69 år i 2035 vil Danmark gå glip af 59 mia. kr. om året, lød beregninger
fra Finansministeriet i 2019. iii
Finansministeriets regnemodeller og økonomiske konsekvenser er dog blevet kritiseret for at være ’pustet
kunstigt opiv’.
Tilbage i efteråret 2020 har Finansministeriet justeretv sine regnemetoder for effekterne af ændringer af
pensionsalder, så betydningen for arbejdsudbuddet begrænses. Det har medført, at man, ifølge
Beskæftigelsesministerieret, ’kun’ ville gå glip af 52 mia. kr. i statskassen, hvis man fastholdt
pensionsalderen på 68 år i 2035. Her skal indskydes, at man dertil kalkulerer med en merudgift på ca. 205
mio. kr. årligt på arbejdsskadeområdet
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Reguleringen har dog ikke ændret på, at de økonomiske konsekvenser ser ud til at være enorme og vil have
en negativ effekt på samfundets økonomiske råderum.

Tabellen viser de negative
konsekvenser ved at
fastholde pensionsalderen
opgjort i procent af BNP.
Kilde: Finansministeriet.

Vismænd: Overholdbar økonomi
De Økonomiske Råds formandskab, de såkaldte ’økonomiske vismænd’ kunne i deres efterårsrapport 2020vi
konkludere, at finanspolitikken fra 2040 og frem er ’mere end holdbar.’ Vismændene lægger op til, at der i
fremtiden vil være plads til lempelser i finanspolitikken – herunder en lempeligere indeksering.
Men stoppes stigningen i pensionsalderen ved alder 69 (fra 2035) eller 70 år (fra 2040) bliver de offentlige
finanser uholdbare svarende til minus 0,8 pct. og minus 0,4 pct. af BNP. Et stop ved alder 71 fra 2045 vil
resultere i en holdbarhedsindikator på nul ifølge De Økonomiske Råd. De peger dog på en
halvårsindeksering som muligt alternativ, således at pensionsalderen stiger med 6 måneder i takt med
levealderen stiger 1 år.

Pensionskommisson gransker fastfrysning ved 70 år
En såkaldt pensionskommission er nedsat til at granske indretning, effekter og konsekvenser af det danske
pensionssystem. Kommissionenvii har blandt andet til opgave at afdække virkningerne af en lempeligere
levetidsindeksering fra 2040 og en fastfrysning af pensionsalderen ved 70 år i 2040.
Første rapport fra kommissionen forventes at komme i 2022.

EA-Rådet: Nødvendigt at lade pensionsalderen stige
Direktør for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Lars Andersen, fastslår, at en stigning i pensionsalderen er
helt nødvendig, hvis vi skal sikre Danmarks sammenhængskraft i fremtiden.
Uddrag af interview med Lars Andersen, april 2021, MSJ:
Er det nødvendigt at lade pensionsalderen stige?
”Det er hammerdyrt at lade være. (…) Det er fordi, vi lever længere og det gælder
bredt. Og samfundet har simpelthen ikke råd til, at man ender med at have 20 år på
pension. Men hvis levetiden holder op med at stige, så vil der heller ikke være en
højere pensionsalder. Det her bygger jo på forventningen om, at vi lever længere og
længere. Det er vigtigt at holde fast i. Og det er jo derfor, man gør det. At vi skulle
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tilbringe en større del af livet på pension, det har samfundet ikke råd til, når det er offentlig pension. Det
velfærdssamfund, vi har, er bygget op på, at det finansieres ved folk, der er i arbejde og betaler skat. Den
skat bruger vi på velfærd som sundhed, ældrepleje, skoler, børnepasning, til pension, dagpenge,
kontanthjælp, førtidspension osv. Men filmen knækker, hvis flere og flere skal have pension og færre skal
arbejde og betale skat.”
Finansministeriets beregninger er blevet kritiseret for at være pustet op, altså at deres skøn er urealistisk i
forhold til bla arbejdsudbud. Tænker du, at ministeriets beregninger er fornuftige eller der noget at anfægte
her?
”Nej, det synes jeg sådan set ikke. For når man laver sådanne fremskrivninger, så er det jo ikke alle, der vil
nå pensionsalderen. Der vil være mange på førtidspension og mange på seniorpension. Så man laver ikke
antagelsen om, at det er alle, der vil nå til pensionsalderen. Så jeg synes, det (Finansministeriets beregning,
red.) er meget ædrueligt.”
Er det realistisk, at vi kan blive ved med at arbejde længere i takt med, at vi lever
længere? Der er nogle grupper, der givetvis godt kan, men fx malerne finder det ikke
realistisk at skulle fortsætte…

Er det akademikerne,
man skal være
solidariske med eller
er det dem, der er
udsatte?

”Ja, og derfor må man sige, at det er nødvendigt at have nogle muligheder for, at
man kan stoppe tidligere. Der er jo forskel på, om man standser stigningen i den
generelle pensionsalder, som jo er for alle, eller om man siger, at man må have nogle
ordninger for dem, der ikke kan klare det. Og det er jo blandt andet arne-pensionen og seniorpensionen.
Og det at have nogle ordninger for dem, der ikke kan klare det, det er jo billigere end at hæve den generelle
pensionsalder. Jeg plejer at udtrykke lidt firkantet: Er det akademikerne, man skal være solidariske med
eller er det dem, der er udsatte? Hvis det er akademikerne, man skal være solidariske med, så skal man
stoppe med at hæve pensionsalderen. Hvis det er de udsatte, man vil være solidariske med, så skal vi kigge
på ordninger, der giver dem mulighed for at gå tidligere på pension. ”

Opsummering:
Overordnet set vil det have betydelige samfundsøkonomiske konsekvenser ikke at lade pensionsalderen
stige i takt med levealderen. Det er dog tydeligt, at der både i forhold til levetidsindekseringen, fremtidigt
arbejdsudbud og økonomiske gevinster ved den stigende pensionsalder langt hen ad vejen er tale om
’skøn’. Mange af de fremskrivninger, der ligger til grund for den stigende pensionsalder er tilknyttet en del
usikkerhed. Dog vil eventuelle fremtidige reguleringer af disse tilskrivninger formentligt ikke give det helt
store udsving eller ændre billedet af, at det vil koste samfundet mange milliarder ikke at lade
pensionsalderen stige. Det ser dog ud til, at der er plads til lempelser i fremtiden (fra 2040).
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Holder vi til at blive længere på arbejdsmarkedet?
Helbredet i den danske befolkning er generelt blevet bedre gennem de sidste årtier. Det betyder, at vi ikke
kun lever længere, men også har flere gode, raske år. Det viser flere undersøgelser.
Mathers m.fl.viii lavede i 2001 en analyse, der ud fra en beregning, der omfatter 191 lande, viser, at det
forventede antal sunde leveår typisk vokser hurtigere end det samlede antal yderligere leveår. Det vil sige,
at der går længere tid, inden vi bliver syge.
I 2005 konkluderede Henrik Brønnum-Hansen, der er cand.scient. i statistik, i en rapport, på baggrund af
omfattende interviewundersøgelser sammenholdt med dødelighedstabeller, at det forventede antal
sygdomsfri år vokser mere end den samlede forventede levetid.ix
I 2015 konkluderede Jeune m.fl.x, ud fra data om selvvurderet helbred kombineret med dødelighedsdata, at
der er en stigning på mellem 1,5 og 4 år i forventet antal år uden alvorlige helbredsproblemer eller
begrænsninger i udfoldelsesmuligheder. Murray m.fl. ser i en undersøgelse fra 2015xi en stigning i forventet
antal år med godt helbred for kvinder og mænd på hhv. 3,2 og 4,6 år.
Men findes der undersøgelser, der viser, at vi så også er i stand til at arbejde længere i takt med den
stigende pensionsalder?
Vi har søgt svar hos overlæge og forskningsansvarlig ved Arbejdsmedicinsk Afdeling ved Aalborg
Universitet, Jakob Hjort Bønløkke. Han har dog ikke kendskab til undersøgelser eller rapporter, der
beskriver hvorvidt arbejdsevnen stiger i takt med levealderen.
Hos Arbejds- og miljømedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital har overlæge og speciallæge i
arbejdsmedicin Marianne Borritz heller ikke kendskab til undersøgelser, der understøtter, at arbejdsevnen
følger med levealderen.
Professor og afdelingsleder ved institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet, Rikke
Lund, har ligeledes intet kendskab til undersøgelser, der understøtter antagelsen.

Opsummering:
Overordnet kan man konkludere, at der kan findes belæg for, at der findes en yderligere arbejdskapacitet i
den danske befolkning, da levetiden og antal raske år er generelt stigende. Denne ’logiske’ slutning ligger
også til grund til de politiske beslutninger om stigende pensionsalder. Altså: Vi lever længere og vores
helbred er bedre, ergo er vi også i stand til at arbejde længere.
Det er dog vigtigt at understrege, at der jo er tale om gennemsnitsbetragtninger. Der er i dette afsnits
undersøgelser ikke taget hensyn til forskellige jobtypers belastning af helbredet. Derudover har det ikke
været muligt at finde frem til forskning, der direkte understøtter, at den stigende levealder og den
forbedrede generelle sundhed betyder, at folk over én kam er i stand til at blive længere på
arbejdsmarkedet.
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Stor forskel på faggruppers vilkår
Selvom undersøgelser viser, at danskerne generelt lever længere og har bedre helbred, og deraf må anslås
at kunne tilbringe flere år på arbejdsmarkedet, så ser billedet lidt anderledes ud, når man zoomer ind på de
forskellige faggruppers vilkår i forhold til nedslidning, risiko for sygdom og leveår.

Maleren har det hårdeste arbejde
En ny undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøxii placerer maleren øverst på listen
over job med de mest krævende fysiske krav. Derudover konkluderer professor Lars Andersen, der står bag
undersøgelsen, at den ældre maler har dobbelt så stor risiko som akademikeren for at blive
langtidssygemeldt (mere end seks uger i træk) på grund af arbejdets fysiske belastning.
Uddrag af artikel om undersøgelsen, juni 2021, MSJ:
Maleren har dobbelt så høj risiko for nedslidning sammenlignet med juristen
Er du malersvend har du dobbelt så høj risiko som juristen for at ende med en
langtidssygemelding som følge af jobbets fysiske belastning.
Det fortæller professor ved det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
(NFA) Lars Andersen. Han står bag et forskningsprojekt, der undersøger
alderens betydning af sammenhængen mellem arbejdsmiljø og helbred.
Herfra udspringer en ny undersøgelse, der via et ergonomisk indeks rangerer
forskellige jobtyper ud fra fysiske krav og belastninger. Og jo højere på listen
du er, jo højere er risikoen for langtidssygefravær.

”Kombinationen af et hårdt
arbejde og en høj alder giver
en højere risiko for
sygefravær, fordi vi mister
noget muskelstyrke med
alderen”

Maleren ligger øverst på listen og hører sammen med bl.a. vvs’eren, mureren og slagteren til den gruppe
med det hårdeste fysiske arbejde. Nederst på listen finder man bl.a. juristen, lederen, forskeren og den
samfundsvidenskabelige akademiker, der typisk har et meget stillesiddende arbejde.
”Dem, der ligger øverst i indekset, har en meget høj grad af fysiske krav i arbejdet. Vores undersøgelser
viser, at de ældre medarbejdere i den røde gruppe har en fordoblet risiko for langtidssygefravær som følge
af de fysiske belastninger sammenlignet med den nederste gruppe i indekset, mens dette ikke er tilfældet
med de yngre medarbejdere,” siger Lars Andersen. Han tilføjer, at der i undersøgelsen er taget højde for de
forskellige livstilsfaktorer.
Risikoen for sygefravær som følge af de fysiske belastninger stiger altså i takt med alderen, forklarer Lars
Andersen:
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”Kombinationen af et hårdt arbejde og en høj alder giver en højere risiko for sygefravær, fordi vi mister
noget muskelstyrke med alderen, og så kan de samme fysiske krav i arbejdet blive meget hårdere for
kroppen,” forklarer professoren.
Ifølge Lars Andersen følger helbredet ikke nødvendigvis med den stigende levealder:
”Der vil givetvis være mange malere, der sagtens vil kunne fortsætte, indtil de når folkepensionsalderen.
Men vi kan jo se, at jo hårdere arbejdet er, jo større sandsynlighed er der for, at man bliver langtidssyg. Og
så vil der være nogle blandt de jobgrupper, der har mange fysiske krav i arbejdet, der falder fra,” siger Lars
Andersen.
NFA’ s Indeks:
Jobgruppe

Ergonomisk indeks

Malere

47.1

Murere, VVS´ere m.fl.

43.8

Tømrere og snedkere

40.8

Rengøringassisenter

40.4

Nærings- og nydelsesmiddelindustrimedarbejdere

39.6

Slagtere og bagere

39.3

Produktionsmedarbejdere

38.3

Frisører og kosmetologer

37.8

Kasseassistenter

36.4

Køkkenmedhjælpere

35.8

Postbude

35.0

Kokke og tjenere

34.9

Lager- og transportarbejdere

34.9

Gartnere og landmænd

34.2

Montører

33.6

Bygge- og anlægsarbejdere

33.0

Maskinoperatører m.fl.

32.9

Mekanikere

32.4

Smede

31.7

Maskinførere

31.0

Jord- og betonarbejdere

30.6

Passagerservicemedarbejdere

30.2
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30.0

Elektrikere

29.1

Dagplejere og børneomsorgsbeskæftigede

28.3

Pædagogmedhjælpere

27.3

Butikssælgere

25.8

Præcisionshåndværkere

25.7

Ejendoms- og rengøringsinspektører

25.6

Portører m.fl.

25.5

Manuelt arbejde u.n.a.

25.3

Lastbilchauffører

25.0

Servicefag i øvrigt

23.8

Pædagoger

22.6

Farmakonomer og bioanalytikere

21.3

Brandmænd, reddere og sikkerhedsvagter

21.2

Klinikassistenter

21.1

Speditører og ekspeditører m.fl.

20.2

Sygeplejersker

19.6

Militærpersonale

19.4

Bus- og taxachauffører, lokoførere m.fl.

18.6

Specialpædagoger

18.5

Laboranter

18.4

Sundhedsarbejdere uden nærmere angivelse

17.1

Skolelærere

15.6

Fysio- og ergoterapeuter

15.1

Bibliotekarer og beskæftigede med kultur

14.9

Undervisere ved erhvervsskoler

14.5

Specialundervisere

14.2

Naturvidenskabelige teknikere

13.0

Politi og fængselsbetjente

12.6

Kundeinformationsarbejdere

12.5

Farmaceuter, tandlæger og dyrlæger

12.4

Gymnasielærere

12.2

Læger

11.0
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IT-teknikere

11.0

Kontormedarbejdere og sekretærer

10.4

Ledere

9.9

Tekniske tegnere

9.0

Salgs- og indkøbsagenter

8.9

Undervisere og forskere ved universiteter

8.5

Direktions-, læge-, og advokatsekretærer

8.3

Journalister

8.0

Bogholdere

7.5

Socialrådgivere

7.4

Regnskabsmedarbejdere

7.4

Ingeniører og arkitekter

7.3

Psykologer

7.1

Naturvidenskabelige akademikere

7.1

Samfundsvidenskabelige akademikere

7.1

Told- og skattemedarbejdere

6.9

Revisorer, rådgivere og analytikere

6.2

IT-konsulenter

6.1

Jurister

5.4

Fakta om indeks
• De fysiske belastninger er målt ud fra et ergonomisk indeks, som kombinerer 7 ergonomiske
faktorer (gående/stående arbejde, vrid i ryggen, arbejde med armene over skulderhøjde, gentagent
armarbejde, hugsiddende eller knæliggende arbejde, skub/træk, løft/bæring).
• Det ergonomiske indeks er baseret på spørgeskemaer, som omkring 70.000 lønmodtagere har
besvaret, heriblandt over 100 malere.
• Undersøgelsen er repræsentativ.

Hårdt fysisk arbejde giver flere sygedage
Uligheden i danskernes arbejdsliv kommer i høj grad til udtryk i deres sygefravær, når de nærmer sig
pensionsalderen. Hvor mange sygedage, man har årligt, afhænger nemlig af, om man har fysisk hårdt
arbejde eller ej.
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Lønmodtagere i 50’erne med fysisk hårdt arbejde har i gennemsnit lidt over 14 dages sygefravær om året.
Samme aldersgruppe uden fysisk hårdt arbejde har i gennemsnit 9 dages sygefravær. Det viser en analyse
fra AE-Rådet.xiii

Kilde: AE-Rådet,2020

Dem med det hårdeste arbejde, trækker sig tidligere
Det er i overvejende grad dårligt helbred og frygten for ikke at kunne klare arbejdet, der er årsagen til, at
lønmodtagere med hårdt fysisk arbejde ser sig nødsaget til at trække sig fra arbejdsmarkedet før
pensionsalderen.
Det viser tal fra en stor spørgeskemaundersøgelse fra SeniorArbejdsliv, som AE-rådetxiv har bearbejdet.
Mere end 60 procent af lønmodtagerne, der har et "tungt eller hurtigt arbejde, som er fysisk
anstrengende," forventer at forlade arbejdsmarkedet før pensionsalderen. Omvendt forventer under 50
procent af lønmodtagerne med "mest stillesiddende arbejde, som ikke kræver fysisk anstrengelse" at
forlade arbejdsmarkedet før pensionsalderen.
Det Nationale Forskningscenter og Analysecenter for Velfærd, VIVE, har i rapportenxv
Tilbagetrækningsalder og tilbagetrækningsårsager fra 2019 desuden konkluderet, at ufaglærte og faglærte
trækker sig tidligere fra arbejdsmarkedet, og at faglærte og ufaglærte trækker sig i højere grad på grund af
helbredsmæssige årsager.

Social ulighed
Et oversigtsnotat, lavet af lektor ved Afdeling for Social Medicin på Københavns Universitet Henrik
Brønnum-Hansen, viser, at der er stor ulighed i sundhed og levetid, alt efter hvilken uddannelse- og
indkomstgruppe man tilhører. Notatet, der er udarbejdet på FH’s anmodning, konkluderer:
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1. Der er stor social ulighed i dødelighed mellem uddannelses-, erhvervs- og indkomstgrupper. Og den
sociale ulighed er endnu større, når man ser på forskelle i leveår uden aktivitetsbegrænsning eller langvarig
sygdom:
•

I 2013-14 var 65-årige danskeres forventede restlevetid 17,7 år for mænd og 20,8 år for kvinder,
hvoraf 9,7 år henholdsvis 11,0 år var uden aktivitetsbegrænsning svarende til 54,8% for mænd og
52,8% for kvinder af den samlede restlevetid. Forskellen i samlet restlevetid mellem den fattigste
og rigeste fjerdedel blandt 65-årige var 4,4 år for mænd og 2,8 år for kvinder, mens forskellen i
levetid uden aktivitetsbegrænsning var 6,1 år for mænd og 5,4 år for kvinder. Af den samlede
restlevetid udgjorde andelen af leveår uden aktivitetsbegrænsning henholdsvis 42,5% og 63,2% for
den fattigste og rigeste fjerdedel blandt 65-årige mænd. Blandt 65-årige kvinder var andelen 46,7%
for den fattigste og 64,8% for den rigeste fjerdedel.

•

Der er en markant forskel mellem erhvervsgrupper i levetid uden og med aktivitetsbegrænsning.

•

Social ulighed i levetid med sygdom skyldes bl.a., at forekomst af multisygdom stiger med faldende
uddannelsesniveau.

2. Social ulighed i dødelighed mellem indkomst- og uddannelsesgrupper er steget de sidste mange år:
•

I 1986 var middellevetiden henholdsvis 69,1 år og 74,6 år for den fattigste og rigeste fjerdedel af
danske mænd. For kvinder var middellevetiden henholdsvis 74,8 år og 80,1 år. Denne forskel på
5,5 år for mænd og 5,3 år for kvinder var i 2018 steget til 10,0 år for mænd og 6,0 år for kvinder.
For den rigeste del af befolkningen er der sket en stærk kompression af dødeligheden (dvs.
koncentration af dødsfald ved høj alder), som ikke ses hos den fattigste fjerdedel af befolkningen.

•

Siden 1990´erne er forskellen i forventet restlevetid mellem 30-årige med kort og lang uddannelse
steget med 1,6 år for mænd og med 2,0 år for kvinder.

3. Danskerne lever længere, men de ekstra leveår har ikke bidraget til en reduktion af den sociale ulighed i
levetid med godt helbred.
•

Forventet restlevetid øgedes mere blandt mennesker med lang end med kort uddannelse.

•

I perioden 2007-2016 steg den forventede restlevetid for 65-årige med knap 2 år og andelen heraf i
levetid uden aktivitetsbegrænsning var 63% for mænd og 51% for kvinder. Den relative andel af
leveår uden aktivitetsbegrænsning i øget levetid var mindst for kvinder med kort uddannelse
(18,2%). Andelen steg med uddannelsesniveau med den undtagelse, at mænd med kort uddannelse
havde den største stigning (på 84,6%).

•

Ligesom for levetid uden aktivitetsbegrænsning stiger levetid med selvvurderet godt helbred jo
højere uddannelsesniveauet er, og uligheden er ikke mindsket siden 1990´erne.

Opsummering:
Dette afsnit viser med al tydelighed, at der er store forskellige på, hvordan de forskellige faggrupper
påvirkes fysisk af deres arbejde, i hvor høj grad de bliver nedslidt og hvor længe de holder til at blive på
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arbejdsmarkedet. Jo større fysiske krav, der i arbejdet, jo højere er risikoen for langtidssygdom i takt med
alderen. Faglærte og ufaglærte har en større tendens til at blive syge på grund af de fysiske belastninger i
deres arbejde, og de har en kortere levetid end dem med et højere uddannelsesniveau. Det udmønter sig i
en social skævhed i forhold til sundhed og levetid.

Opsamling:
En stigning/indeksering af pensionsalderen er nødvendig set ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv, hvis
man kigger på de økonomisk og demografiske fremskrivninger. De økonomiske konsekvenser af en
tilbageføring eller brat opbremsning pensionsalderen vil betyde store tab på de fremtidige statsfinanser.
Dog er de økonomiske fremskrivninger tilknyttet en del usikkerheder, da de i store træk hviler på skøn.
Trods mulige reguleringer af fremskrivningerne i både arbejdsudbud og råderum, tyder det dog ikke på, at
det vil ændre på behovet for denne indeksering af pensionsalderen. Dog ser det ud til ifølge De
Økonomiske Råd, at det i fremtiden vil være økonomisk forsvarligt at lempe på indekseringen. AE-Rådet
peger ligeledes på, at man kan lempe den fremtidige indeksering, men også at en udbygning af
differentierede pensionsmodeller, som fx arne-pensionen vil være mest gavnligt for gruppen af faglærte
med hårdt fysisk arbejde.
Generelt set, vil befolkningen i takt med den stigende levealder og generel bedre sundhed givetvis kunne
blive længere på arbejdsmarkedet. Dette gælder dog ikke alle faggrupper. For selvom akademikeren med
stillesiddende arbejde vil være i stand til at blive et par år længere på arbejdsmarkedet, ser det anderledes
ud for eksempelvis maleren. For dem med hårdt fysisk arbejde bliver i højere grad nedslidt, og det tyder
ikke på, at helbredet for denne gruppe følger levealderen. NFA påpeger, at man – trods længere levetid –
mister muskelstyrke med alderen, og at man ikke kan komme uden om, at ældre med hårdt fysisk arbejde
har højere risiko for smerter og kroniske sygdomme på grund af arbejdet.
Der er en skævhed i både helbred, økonomi, levetid og ikke mindst arbejdsevne, når man zoomer ind på de
forskellige jobtyper og uddannelsesniveauer. Det er ikke muligt at skære alle over én kam, når det kommer
til arbejdsevne. De store forskelle i de forskellige jobgruppers vilkår lægger op til forskellige/differentierede
tilbagetrækningsmuligheder, hvis vi skal gøre op med skævheden, sikre en mere værdig tilbagetrækning for
maleren og samtidig sikre, at der i fremtiden er et stabilt samfundsøkonomisk fundament.
Det videre forløb
Afsættet i Velfærdsforliget fra 2006 var blandt andet at sikre ”at samfundsøkonomien i god tid indrettes
efter de vilkår, der vil præge fremtiden, således at balancen og sammenhængskraften i det danske
velfærdssamfund kan fastholdes..”xvi I forhold til sammenhængskraft og balance er det værd at kigge på de
39 procent af den danske befolkning med fysisk krævende arbejde. Kan alle holde til at blive længere på
arbejdsmarkedet? Det tyder det ikke på. Udover den indlysende skævhed heri – økonomisk,
helbredsmæssigt og socialt – Er det også værd at granske i fremtidige konsekvenser for vores fag. Vil de
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unge stadig søge vores erhvervsuddannelser med udsigten til at skulle arbejde, indtil de er over 70 år? Er
arne-pensionen en holdbar redningskrans til dem? Er sporskifte en reel mulighed for alle?
Hvis vi skal imødekomme de problemer, der kan være virkeligheden for vores medlemmer, og for at gøre
op med skævheden, der er afledt af Velfærdsforliget, kan vi kigge på mulige løsningsforslag og gerne
samarbejde med andre fagforbund herom.
Det kunne være:
-

En lempelse af den planlagte indeksering med en fastholdelse af pensionsalderen på 70 år.
En blødere indeksering, således at 1 års længere levetid ikke nødvendigvis skal udløse 1 år længere på
arbejdsmarkedet, men måske totredjedele på arbejdsmarkedet og entredjedel på pension.
En fastfrysning af arne-pensionen, så fx en maler, der – nu og fremover- som 61-årig har haft 44 år på
arbejdsmarkedet har ret til at trække sig tre år tidligere den gældende folkepensionsalder i 2021 (dvs:
66,5 år).

https://bm.dk/media/6546/aftale-om-fremtidig-indvandring-2006.pdf
Det Forsvundne Folk, Lars Olsen, 2018, Gyldendal.
iii
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Bilag 11.1

Til HB

Året der gik – Arbejdsskade- og socialområdet i Malerforbundet 2018
Datagrundlag
Årsopgørelsen er baseret på registrering i Modulus, Microsoft Outlook, kontoudtræk fra
bogholderiet samt manuel optælling. Tal i parentes er fra 2017 til sammenligning.
Sagsbehandling
Bistand til medlemmer ydes efter henvendelse fra de lokale fagforeningsafdelinger. Henvendelser
registreres i Modulus første gang vi kontaktes eller modtager en medlemsfuldmagt om bistand
under sagens behandling.
Medlemmet giver fuldmagt til, at vi giver bistand ved sagens behandling i Arbejdsmarkedets
Erhvervssikring (AES), kontakt til Arbejdstilsynet, i Ankestyrelsen og hos advokat. Endvidere gives
fuldmagt til, at vi kan indhente oplysninger fra Arbejdstilsynet.
I 2018 registrerede vi 142 (169) nye sager. Erhvervssygdomme udgør fortsat størstedelen af de nye
sager. De hyppigst anmeldte sygdomme for malere angår bevægeapparatet. Det vil sige i skuldre,
nakke, arme, hænder og knæ samt eksem/allergi. Vi kan ikke ud fra talmaterialet vurdere årsagen
til, at der er færre nye sager i 2018. Det kan være et fald i antallet af arbejdsskader eller færre
medlemmer, som får anmeldt deres arbejdsskade. Det kan også være færre medlemmer, der
anmoder om bistand fra Malerforbundet.
De oftest forekommende arbejdsulykker er fald fra stige og stillads.
Da flere medlemmer har mere end én arbejdsskadesag, har vi siden 2016 også opgjort det
samlede antal aktive arbejdsskadesager.
Pr. 31. december 2018 var der registreret 274 (345) aktive arbejdsskadesager fordelt på 218 (290)
personer.
År
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Antal medlemmer med
sager
213
212
250
272
298
290
218

Antal aktive
arbejdsskadesager
Ej opgjort
Ej opgjort
Ej opgjort
Ej opgjort
342
345
274

Antal nye sager
107
117
142
137
205
169
142

I diagrammet har vi illustreret udviklingen fra 2012 til 2018. Diagrammet viser, at der i perioden
frem til 2017 har været en stigning i antal medlemmer med arbejdsskader på 77 medlemmer. I
2018 er antal medlemmer med aktive sager faldet.

1

SIDE 89

Nedenfor har vi illustreret udviklingen i antallet af nye sager hvert år. Her ses en stigning frem til
2017 og derefter et fald i 2018.

Arbejdsskadesager
400
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2017

aktive sager

nye sager
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Vi har opgjort antal sager, hvor Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har tilkendt godtgørelse for
varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne. Til sammenligning er anført tallene for 2016 og
2017 for erstatningsgivende afgørelser. For 2018 har vi også opgjort det samlede antal afgørelser
om anerkendelse eller afslag på anerkendelse.
Antal afgørelser i AES
Anerkendt som arbejdsskade
Anerkendelse afvist
Mén
Heraf tilkendt mén
Heraf afslag mén
Erhvervsevnetab

Heraf tilkendt erhvervsevnetab
Heraf ikke tilkendt erhvervsevnetab

2016
67

2017
72

43
Desuden 41 sager
om regulering af
ydelsen grundet
ændret
folkepensionsalder

71

*Antal af anerkendte skader, hvor der ikke er udbetalt erstatning.
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2018
21*
51
68
53
15
114

90
24
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Trods et fald i antal af aktive sager i 2018 har der været betydelig flere afgørelser angående
erhvervsevnetab til vurdering end i både 2016 og 2017. Vurdering af afgørelser om
erhvervsevnetab er oftest betydelig mere omfattende end vurdering af afgørelser om varigt mén.
Årsagen til det stigende antal afgørelser er, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i 2017 fik tilført
flere ressourcer, da der var mange gamle sager, som afventede en afgørelse.
Afgørelser med afvisninger og uden erstatning er alle blevet vurderet i forhold til, om der var
grundlag for at klage. Endvidere er der blevet klaget, såfremt der var grundlag og medlemmet
ønskede det.
I en del sager har vi vurderet, at der kunne være grundlag for at klage. Efter gennemgang af sagen,
har vi vejledt medlemmet om, at der ved en klage vil være risiko for fuld prøvelse og/eller risiko
for nedsættelse af erstatningen. Medlemmerne følger oftest vores vurderinger.
Vi har for 2018 opgjort antallet af afgørelser i Ankestyrelsen, hvor vi efter at have klaget over en
sag enten har fået medhold eller ikke medhold.
Afgørelser fra Ankestyrelsen 2018
Medhold
Ej medhold

Antal sager
15
19

Som det fremgår, er det i cirka halvdelen af sagerne, hvor vi har klaget, at vi får medhold.
Rådgivning om arbejdsfastholdelse
Efter behov vejleder vi medlemmerne om muligheder for hjælpemidler i forbindelse med arbejdet,
eksempelvis rullestativ til girafsliber og nakkepude. Vi vejleder efter behov om mulighederne for
arbejdsfastholdelse, herunder § 56 ordning, delvis raskmelding, personlig assistance samt kontakt
til jobcentrene. Dette for, at det enkelte medlem så vidt muligt kan arbejdsfastholdes indenfor
faget, men også for at bevare medlemmer i organisationen.
Er det ikke muligt at blive i faget, vejleder vi om muligheden for at søge revalidering. Tilkendelse af
revalidering er nedadgående, men vi har fortsat malere, som får bevilget revalidering.
Rådgivning i sociale sager
I arbejdsskadesager rådgiver vi i begrænset omfang medlemmerne om arbejdsrelaterede sociale
spørgsmål, især sygedagpenge, revalidering og fleksjob. Desuden besvarer vi henvendelser fra
afdelingerne og medlemmerne om arbejdsrelaterede sociale spørgsmål, også selvom der ikke er
en verserende arbejdsskadesag. Det er fortsat særligt spørgsmål angående ophør af
sygedagpenge, hvor der er flest henvendelser.
Persondataforordningen
Den nye persondataforordning, som trådte i kraft den 25. maj 2018, har medført nogle ændringer i
det daglige arbejde, som desværre medfører en mere besværlig arbejdsgang i kontakten med og
for medlemmerne.
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Vi kan ikke kommunikere på e-mail, medmindre det er sikker post. Det betyder, at medlemmerne
skal til deres afdeling for at sende eller modtage post. Alternativet er, at medlemmerne skal sende
alt med almindelig post, hvilket er en udgift for dem og giver en langsommere sagsgang. Vi sender
al korrespondance med almindelig post til medlemmerne, medmindre de har mulighed for at tage
til deres afdeling for at få posten printet. Det giver ofte besvær for medlemmerne ved større
geografiske afstande.
Udbetaling af erstatningsbeløb
I 2018 er der efter arbejdsskadesikringsloven udbetalt kr. 3.666.414 (6.176.344) i mén.
I erstatning for tab af erhvervsevne er der udbetalt kr. 32.773.525 (35.514.132).
Efter erstatningsansvarsloven er der udbetalt kr. 1.849.100 (372.833) i svie og smerte, tabt
arbejdsfortjeneste og erhvervsevnetab i sager om arbejdsgiveransvar. Sagerne er ført for
Malerforbundet af advokatfirmaet Bjørst.
Samlede advokatomkostninger for 2018 til advokatfirmaet Bjørst for erstatningsansvarssager er kr.
343.564,50 (508.591,49).
Advokatudgifterne er meget svingende fra år til år, idet det er forskelligt, hvor længe sagerne løber
og hvornår de kan afsluttes.
Pr. 31.12.2018 var der 29 (32) sager om erstatningsansvar hos advokatfirmaet Bjørst.
Den samlede udbetalte erstatning i arbejdsskade- og erstatningsansvarssager for 2018 er kr.
38.289.039, hvor det i 2017 var kr. 42.063.309,53. I 2016 var den samlede erstatning kr.
24.645.313,25 og i 2015 kr. 14.563.498.
Erstatningsansvar i arbejdsskadesager
Når vi giver bistand i arbejdsskadesager, vurderer vi, hvorvidt der er grundlag for at rejse
erstatningskrav overfor arbejdsgiver, hvis arbejdsmiljøloven ikke er overholdt. Vurderingen
foretages ved arbejdsulykker og ikke i erhvervssygdomme.
Ved formodning om et arbejdsgiveransvar, og hvis medlemmet ønsker at føre en sag, sendes
sagen til vores eksterne samarbejdspartner, Advokatfirmaet Bjørst, som foretager den endelige
vurdering og fører sagen på vegne af Malerforbundet.
Sagen føres kun, hvis både vi og advokaten vurderer, at der er chancer for at vinde. Det kan være
et omkostningstungt forløb af flere års varighed frem til et forlig eller en retssag. Dette kan være
belastende for medlemmet, både i forhold til forløbet, men også i forhold til at skulle møde i
retten.
Vi har den løbende kommunikation mellem advokatfirmaet og medlemmet, så vi kan følge sagen
og bistå medlemmerne med at svare på advokathenvendelser.
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Der foretages ikke vurdering af erstatningsansvar i sager om erhvervssygdomme, da det oftest er
vanskeligt at løfte bevisbyrden, idet medlemmerne kan have haft belastninger/udsættelse hos
flere arbejdsgivere.
Afdækning af behov for socialrådgiverbistand
Hovedbestyrelsen besluttede i efteråret 2018, at socialrådgiverne skulle undersøge behovet for
socialrådgiverbistand indenfor social- og beskæftigelseslovgivningen. Undersøgelsen blev
gennemført i november 2018 med gruppeinterview af udvalgte repræsentanter fra alle afdelinger.
Undersøgelsen viser, at afdelingerne rådgiver bredt angående social- og beskæftigelseslovningen
og kontakter socialrådgiverne i forbundet ved behov. Tidsforbruget varierer mellem afdelingerne
anslået fra et par timer om ugen op til 3 dage om ugen. De fleste afdelinger ser en stigning i antal
henvendelser på områderne, særligt i forhold til stop om af sygedagpenge. Én afdeling nævner, at
der også har været stor stigning i antallet af arbejdsskader og dermed større behov for bistand.
Undersøgelsen viser et generelt ønske om et løbende kompetenceløft. Flertallet af afdelinger ser
det som en stor hjælp, hvis socialrådgiverne skrev partshøringer og klager, men også fortsat
rådgav afdelingerne og medlemmerne. Vi skal i øvrigt henvise til rapporten med resultaterne af
undersøgelsen.
Kongres 2018
Socialrådgiverne havde en stand på Malerforbundets kongres, hvor vi havde udarbejdet en folder
om anmeldelse af arbejdsulykker og forbedring af arbejdsmiljøet gennem forebyggelse. Desuden
indsamlede vi gode ideer til forebyggelse for et bedre arbejdsmiljø og fik mange gode drøftelser
med kongresdeltagerne.
Temadag
Vi afholdt en temadag 15. november 2018 for arbejdsmiljøansvarlige, deres stedfortrædere og en
a-kassemedarbejder fra hver afdeling. Emnet var sygedagpenge og rådgiveransvar. Vi havde en
spændende dag med gode debatter og stort engagement.
Samarbejde i bofællesskabet
Samarbejdet mellem socialrådgiverne i bofællesskabet har også i 2018 været neddroslet grundet
stor arbejdsmængde og længerevarende sygdom i arbejdsskadeteamet. Samarbejdet har derfor
været begrænset til enkelte frokostmøder i kantinen.
I 2016 rettede vi samlet henvendelse til Arbejdsmedicinsk Klinik, Bispebjerg med ønske om
forskning og kortlægning af belastningsmønstre ved belastninger af bevægeapparatet.
Henvendelsen har ført til et forskningsprojekt, hvor El-Forbundet og Malerforbundet har bidraget
økonomisk. Undersøgelsen har til formål at måle belastninger af håndled, skuldre, nakke og
muskelaktivitet i underarmen. Gennem disse målinger vil det blive afdækket, om de
arbejdsmæssige belastninger er årsag til generne. Dokumenteres denne sammenhæng, kan det
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både give bedre grundlag for at forebygge arbejdsskader og på sigt bidrage til bedre betingelser
for anerkendelse af erhvervssygdomme.
Begge forbund har desuden bidraget med at finde og skabe kontakt til virksomheder med
elektrikere og malere ansat, da der skulle findes henholdsvis 10 elektrikere og 10 malere, så
målingerne kunne udføres under udførelse af arbejdet.
Kun hvis der via forskning kan dokumenteres en sammenhæng mellem belastninger i vores fag og
sygdomme, kan vi opnå flere anerkendelser af arbejdsbetingede sygdomme.
Vi afventer resultaterne af undersøgelsen.
Modernisering af Arbejdsskadesystemet
I 2015 begyndte drøftelserne om en ny arbejdsskadelov. Arbejdet tog udgangspunkt i
Ekspertudvalgets arbejde, kaldet Søndergård-udvalget, som kom med 27 anbefalinger.
Der er fortsat ikke fremsat et lovforslag og det vides ikke, hvornår det vil ske.
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring- sagsbehandlingstid
Som vi har beskrevet de tidligere år, har der været meget lange sagsbehandlingstider i
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i mange sager.
Der er fortsat en del sager, som ikke kan afgøres inden for tidsfristen, men generelt ser vi en
hurtigere sagsbehandling end gennem mange foregående år. Det er et positivt fremskridt.
Værdig reform
I 2017 blev der etableret en fælles front mellem mere end 50 fagforbund og
interessereorganisationer med samlede krav til forbedring af fleksjob- og
førtidspensionsreformen. Malerforbundet stod også bag disse krav.
Desuden var der opbakning til ændringer af reformen fra flere borgmestre. Det resulterede i
megen debat og et løfte fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen om at medtage kritikken,
når reformen skal evalueres. Der kom mindre ændringer i loven gældende fra 1. juni 2018, så det
er præciseret, at man kun skal i ressourceforløb, hvis der er en realistisk mulighed for udvikling af
arbejdsevnen.
Kampagnen Værdig Reform fortsætter. I 2018 har der i uge 51-52 været en fælles kampagne med
udgangspunkt i de seks krav for en værdig reform.
Vi afventer resultatet af den større evaluering af reformen.
Netværksmøde hos PensionDanmark
8. november 2018 deltog socialrådgiverne i netværksmøde hos PensionDanmark for at høre om de
forskellige tilbud til medlemmerne. Det sker efter, at Malerforbundet har skiftet sundsordning fra
Alka til PensionDanmark.
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Vi fik en fin orientering, hvor det fremgik, at tilbud i sundhedsordningen kan benyttes ved
indbetaling til pensionsordning eller ved bidragsfri dækning. Det er derfor vigtigt, at
medlemmerne ved sygdom kontakter PensionDanmark for at høre om mulighederne for bidragsfri
dækning. Sundhedsordningen tilbyder blandt andet telefonisk socialrådgiverbistand i begrænset
omfang.
Den aktuelle arbejdssituation.
Vi har gennem de sidste par år haft en øget arbejdsmængde. Der har både været et øget antal
sager set over en årrække kombineret med flere afgørelser fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
og en øget antal sager om arbejdsgiveransvar ved arbejdsskader. Fra 1. maj 2018 er socialrådgiver
Lisbeth Stefanski derfor gået fra 25 timer til fuld tid.
Socialrådgiver Hanne Kjærby har desværre været længerevarende sygemeldt i to perioder i 2018,
hvor vi begge gange har været glade for at kunne få delvis vikardækning i to dage om ugen fra
socialrådgiver Dorthe Prip.

7. januar 2019/
socialrådgiver Lisbeth Stefanski
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Bilag 11.2

Til HB

Året der gik – Arbejdsskade- og socialområdet i Malerforbundet 2019
Datagrundlag
Årsopgørelsen er baseret på registrering i Modulus, Microsoft Outlook, kontoudtræk fra
bogholderiet samt manuel optælling. Tal i parentes er fra 2018 til sammenligning.
Sagsbehandling
Bistand til medlemmer ydes efter henvendelse fra de lokale fagforeningsafdelinger. Henvendelser
registreres i Modulus første gang vi kontaktes eller modtager en medlemsfuldmagt om bistand
under sagens behandling.
Medlemmet giver fuldmagt til at vi giver bistand ved sagens behandling i Arbejdsmarkedets
Erhvervssikring (AES), kontakt til Arbejdstilsynet, i Ankestyrelsen og hos advokat. Der gives også
fuldmagt til, at vi kan indhente oplysninger fra Arbejdstilsynet.
I 2019 registrerede vi 160 (142) nye sager. Erhvervssygdomme udgør en større del end ulykker i
sagerne. De hyppigst anmeldte sygdomme for malere angår bevægeapparatet. Det vil sige i
skuldre, nakke, arme, hænder og knæ samt eksem/allergi. Som det fremgår, har der været en
stigning i antal af nye sager fra 2018 til 2019.
De oftest forekommende arbejdsulykker er fortsat fald fra stige og stillads.
Da flere medlemmer har mere end én arbejdsskadesag, har vi siden 2016 opgjort det samlede
antal aktive arbejdsskadesager.
Pr. 31. december 2019 var der registreret 337 (274) aktive arbejdsskadesager fordelt på 279 (218)
personer.
År
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Antal medlemmer med
sager
213
212
250
272
298
290
218
279

Antal aktive
arbejdsskadesager
Ej opgjort
Ej opgjort
Ej opgjort
Ej opgjort
342
345
274
337

Antal nye sager
107
117
142
137
205
169
142
160

I diagrammet har vi illustreret udviklingen fra 2012 til 2019. Diagrammet viser, at der i perioden
frem til 2017 har været en stigning i antal sager og efter et lille fald i 2018, ses igen et stigende
antal arbejdsskadesager.
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I tabellen nedenfor fremgår antal sager, hvor Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har tilkendt
godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne. Til sammenligning er anført
tallene for 2016, 2017 og 2018 for erstatningsgivende afgørelser. Fra 2018 og frem har vi også
opgjort det samlede antal afgørelser om anerkendelse eller afslag på anerkendelse.
Antal afgørelser i AES
Anerkendt som arbejdsskade
Anerkendelse afvist
Mén
Heraf tilkendt mén
Heraf afslag mén
Erhvervsevnetab

Heraf tilkendt erhvervsevnetab
Heraf ikke tilkendt erhvervsevnetab

2016
67

2017
72

43
Desuden 41 sager
om regulering af
ydelsen grundet
ændret
folkepensionsalder

71

*Antal af anerkendte skader, hvor der ikke er udbetalt erstatning.

2018
21*
51
68
53
15
114

2019
47*
56
69
55
14
109

90
24

74
35

Der er fortsat i 2019 mange afgørelser, hvor det skal vurderes, om det er korrekte afgørelser.
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har fortsat lange sagsbehandlingstider på en del sager, som ikke
afgøres indenfor tidsfristerne. Det medfører, at medlemmerne må vente længe på deres
retmæssige erstatning.
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Vi har for 2018 og 2019 opgjort antallet af afgørelser i Ankestyrelsen, hvor vi efter at have klaget
over en sag enten har fået medhold eller ikke medhold.
Afgørelser fra Ankestyrelsen
Medhold
Ej medhold

Antal sager 2018
15
19

Antal sager 2019
12
36

I 2019 har vi fået medhold i cirka en fjerdedel af sagerne, vi har påklaget til Ankestyrelsen. I nogle
af sagerne er det forsikringsselskaberne (ved ulykker) eller Arbejdsmarkedets
Erhvervssygdomskontrol (ved erhvervssygdomme), der klager.
Vi ser en tendens til, at forsikringsselskaberne klager i flere sager. Disse sager gennemgår vi og
efter vurdering sender vi yderligere bemærkninger og oplysninger.
Rådgivning om arbejdsfastholdelse
Efter behov vejleder vi medlemmerne om muligheder for hjælpemidler på arbejdet, eksempelvis
rullestativ til girafsliber og nakkepude. Vi vejleder efter behov om arbejdsfastholdelse, herunder §
56 ordning, delvis raskmelding, personlig assistance samt kontakt til jobcentrene. Er det ikke
muligt at blive i faget, vejleder vi om muligheden for at søge revalidering. Tilkendelse af
revalidering er nedadgående, men vi har fortsat malere, som får bevilget revalidering.
Rådgivning i sociale sager
I arbejdsskadesager rådgiver vi i begrænset omfang medlemmerne om arbejdsrelaterede sociale
spørgsmål, især sygedagpenge, revalidering og fleksjob. Desuden besvarer vi henvendelser fra
afdelingerne og medlemmerne om arbejdsrelaterede sociale spørgsmål, også selvom der ikke er
en verserende arbejdsskadesag. Der er fortsat flest henvendelser angående ophør af
sygedagpenge.
Efter sundhedsordningen er overgået til PensionDanmark, henviser vi så vidt det er muligt
medlemmer, som er omfattet af sundhedsordningen, til at få hjælp i sociale spørgsmål fra
socialrådgiverne i sundhedsordningen hos PensionDanmark.
Persondataforordningen
Som følge af den nye persondataforordning fra 2018, kommunikerer vi fortsat ikke på e-mail med
medlemmerne, medmindre de har en sikker e-mail. Det betyder, at medlemmerne skal til deres
afdeling for at sende eller modtage post. Alternativet er, at medlemmerne skal sende alt med
almindelig post. Vi sender al korrespondance med almindelig post til medlemmerne, medmindre
de har mulighed for at tage til deres afdeling for at få posten printet. Vi ser frem til at kunne
kommunikere via ”fagenes medlemsportal”.
Udbetaling af erstatningsbeløb
I 2019 er der efter arbejdsskadesikringsloven udbetalt kr. 2.935.651 (3.666.414) i mén.
I erstatning for tab af erhvervsevne er der udbetalt kr. 20.980.828,50 (32.773.525).
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Efter erstatningsansvarsloven er der udbetalt kr. 2.084.401,14 (1.849.100) i svie og smerte, tabt
arbejdsfortjeneste og erhvervsevnetab i sager om arbejdsgiveransvar. Sagerne er ført for
Malerforbundet af advokatfirmaet Bjørst.
Samlede advokatomkostninger for 2019 til advokatfirmaet Bjørst for erstatningsansvarssager er kr.
181.242,50 (343.564,50).
Advokatudgifterne er meget svingende fra år til år, idet det er forskelligt, hvor længe sagerne løber
og hvornår de kan afsluttes.
Pr. 31.12.2019 var der 35(29) sager om erstatningsansvar hos advokaterne.
Heraf bliver 25 sager behandlet hos advokatfirmaet Bjørst og 10 sager hos Elmer Advokater.
Den samlede udbetalte erstatning i arbejdsskade- og erstatningsansvarssager for 2019 er kr.
26.000.880,64. I 2018 var den samlede udtalte erstatning kr. 38.289.039.
Erstatningsansvar i arbejdsskadesager
Ved bistand i arbejdsskadesager, vurderer vi også, om der er grundlag for at rejse erstatningskrav
overfor arbejdsgiver, hvis arbejdsmiljøloven ikke er overholdt. Vurderingen foretages ved
arbejdsulykker og ikke i erhvervssygdomme. I særlige tilfælde kan vi beslutte at føre en sag ved
erhvervssygdom, hvis vi finder, at det er muligt at løfte bevisbyrden.
Ved formodning om et arbejdsgiveransvar, og hvis medlemmet ønsker at føre en sag, sendes
sagen til vores eksterne advokatsamarbejdspartnere, som foretager den endelige vurdering og
fører sagen på vegne af Malerforbundet.
Sagen føres kun, hvis både vi og advokaten vurderer, at der er chancer for at vinde. Det kan være
et omkostningstungt forløb af flere års varighed frem til et forlig eller en retssag. Det er oftest
psykisk belastende for medlemmet, både i forhold til forløbet, men også i forhold til at skulle
møde i retten.
Vi kommunikerer løbende med advokatfirma og medlem, så vi kan følge sagen og bistå
medlemmet med at svare på advokathenvendelser.
I 2019 besluttede Malerforbundet, at vi også skal benytte Elmer Advokater i sager om
erstatningsansvar.
Samarbejde i bofællesskabet
I 2016 kontaktede bofællesskabet Arbejdsmedicinsk Klinik, Bispebjerg med ønske om forskning og
kortlægning af belastningsmønstre ved belastninger af bevægeapparatet.
Malerforbundet fik i den forbindelse kontakt til firmaet Precure, som har udviklet et ”ærme”, der
kan måle belastninger i albuen. Ærmet blev afprøvet på 10 malere, som velvilligt stillede sig til
rådighed og anvendte ærmet i en uge, hvor der blev foretaget målinger.

4

SIDE 99

Vi har afholdt møde med Precure og fået de foreløbige resultater og det overvejes nu, om vi skal
fortsætte samarbejdet, hvor flere malere deltager i forsøg med anvendelse af ærmet.
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Der har været meget lange sagsbehandlingstider i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i mange
sager.
Der er fortsat en del sager, som ikke kan afgøres inden for tidsfristen og der er en tendens til, at
der igen er længere sagsbehandlingstid, selvom det går den rigtige vej.
Der er kommet svar fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard til Statsrevisorerne 27. januar
2020, idet Rigsrevisionen har påtalt, at fristerne for at træffe afgørelser ikke overholdes og at
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ikke har sikret en fortsat hurtigere sagsbehandling.
Af ministerens svar fremgår det, at der arbejdes for:
•
•

At erstatningsniveauet hæves
At arbejdsskadeområdet moderniseres bl.a. for en hurtigere sagsbehandling

Værdig reform
I 2017 blev der etableret en fælles front mellem mere end 50 fagforbund og
interessereorganisationer om samlede krav til forbedring af fleksjob- og førtidspensionsreformen.
Malerforbundet står også bag disse krav.
Senest er der planlagt møde med beskæftigelsesministeren i begyndelsen af 2020 angående
drøftelse af kravene fra Værdig Reform, da en evaluering nærmer sig. Der kom mindre ændringer i
loven gældende fra 1. juni 2018, men det er ikke tilstrækkelige forbedringer.
Vi afventer resultatet af den større evaluering af reformen.
PensionDanmark
21. november 2019 deltog socialrådgiverne i netværksmøde hos PensionDanmark for at høre om
de forskellige tilbud til medlemmerne, særligt i sundhedsordningen.
Malerforbundet har holdt møde med PensionDanmark for drøftelse af, hvordan socialrådgiverne i
sundhedsordningen bedst kan bistå vores medlemmer, som er omfattet af ordningen, i
eksempelvis sager om ophør af sygedagpenge.
Malerforbundet har holdt møder med PensionDanmark om mulighederne for, at
pensionsselskabet indgår i projekter, som fører til øget forebyggelse af arbejdsskader og dermed
bedre arbejdsmiljøet. Det har endnu ikke ført til konkrete projekter.
PensionDanmark oplyser, at i 2019 har der været i alt 9 henvendelser fra Malerforbundets
medlemmer til socialrådgiverordningen. I dette tal indgår ikke anonym telefonrådgivning. Vi
forventer at dette tal stiger i 2020.
Den aktuelle arbejdssituation.
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Vi har gennem de sidste par år haft en øget arbejdsmængde. Der har været et øget antal sager set
over en årrække kombineret med flere afgørelser fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Antallet
af sager om arbejdsgiveransvar ved arbejdsskader er øget. Malerforbundet har lagt et øget fokus
på at få Arbejdstilsynet til at besøge arbejdspladsen, når der er sket skader og få en korrekt
beskrivelse og vurdering fra Arbejdstilsynet.
Malerforbundet har på den baggrund besluttet at ansætte en studentermedhjælper i gennemsnit
15 timer om ugen. Socialrådgiverstuderende Emilie Kanstrup er blevet ansat pr. 1. januar 2020.
Aktiviteter i øvrigt
I 2019 har vi deltaget i temadag om ligebehandlingslovgivningen, årsmøde hos Arbejdsmedicinsk
Klinik, faggruppeseminar og forskningsprojekt om muskelskeletbesvær hos arbejdstager med
hårdt fysisk arbejde.

5. februar 2020/
socialrådgiver Lisbeth Stefanski og Hanne Kjærby
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Bilag 11.3

Til HB

Året der gik – Arbejdsskade- og socialområdet i Malerforbundet 2020
Datagrundlag
Årsopgørelsen er baseret på registrering i Modulus, Microsoft Outlook, kontoudtræk fra
bogholderiet samt manuel optælling. Tal i parentes er fra 2019 til sammenligning.
Sagsbehandling
Bistand til medlemmer ydes, når en lokal fagforeningsafdeling oversender en sag. Henvendelser er
registreret i Modulus første gang vi kontaktes eller modtager en medlemsfuldmagt om bistand
under sagens behandling.
Medlemmet giver fuldmagt til, at vi kan give bistand ved sagens behandling i Arbejdsmarkedets
Erhvervssikring (AES), kontakt til Arbejdstilsynet, i Ankestyrelsen og hos advokat. Der gives også
fuldmagt til, at vi kan indhente oplysninger fra Arbejdstilsynet.
I 2020 registrerede vi 117(160) nye sager. Erhvervssygdomme udgør fortsat en større del end
arbejdsulykker. De hyppigst anmeldte sygdomme for malere er fortsat gener i bevægeapparatet.
Det vil sige i skuldre, nakke, arme, hænder og knæ samt eksem/allergi.
Som det fremgår, har der været en nedgang i antallet af sager fra 2019 til 2020. Vi formoder, at en
del af årsagen kan være som følge af hjemsendelse og ledighed grundet COVID-19. Årsagen kan
også være, at færre får anmeldt deres arbejdsskader eller, at der er færre, som får arbejdsskader.
De oftest forekommende arbejdsulykker er fortsat fald fra stige og stillads.
Da flere medlemmer har mere end én arbejdsskadesag, har vi siden 2016 opgjort det samlede
antal aktive arbejdsskadesager.
Pr. 31. december 2020 var der registreret 292(337) aktive arbejdsskadesager fordelt på 214j (279)
personer.
År
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
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Antal medlemmer med
sager
213
212
250
272
298
290
218
279
214

Antal aktive
arbejdsskadesager
Ej opgjort
Ej opgjort
Ej opgjort
Ej opgjort
342
345
274
337
292

Antal nye sager
107
117
142
137
205
169
142
160
117

1

I diagrammet har vi illustreret udviklingen fra 2012 til 2020. Diagrammet viser, at der i perioden
frem til 2017 har været en stigning i antal sager, et lille fald i 2018 og et fald i 2020.
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I tabellen nedenfor fremgår antal sager, hvor Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har tilkendt
godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne. Til sammenligning er anført
tallene for 2016 til 2019 for erstatningsgivende afgørelser. Fra 2018 og frem har vi også opgjort
det samlede antal afgørelser om anerkendelse eller afslag på anerkendelse.
Antal afgørelser i AES
Anerkendt som arbejdsskade
Anerkendelse afvist
Mén
Heraf tilkendt mén
Heraf afslag mén
Erhvervsevnetab

Heraf tilkendt erhvervsevnetab
Heraf ikke tilkendt erhvervsevnetab

2016
67

2017
72

43
Desuden 41 sager
om regulering af
ydelsen grundet
ændret
folkepensionsalder

71

*Antal af anerkendte skader, hvor der ikke er udbetalt erstatning.

2018
21*
51
68
53
15
114

2019
47*
56
69
55
14
109

2020
71**
46
74
49
25
111

90
24

74
35

68
43

**Antal anerkendte arbejdsskader, hvor der efterfølgende træffes afgørelse om mulig erstatning.
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Selv om vi har haft et fald i antallet af nye sager, har der også i 2020 været mange afgørelser til
vurdering og som det fremgår, er antallet af afgørelser om erhvervsevnetab højere end i 2019.
Hver sag vurderes med henblik på, om der er grundlag for at klage, herunder risiko for fuld
prøvelse ved eventuel klage.
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har fortsat lange sagsbehandlingstider på en del sager, som ikke
afgøres indenfor tidsfristerne. Det medfører, at medlemmerne må vente længe på deres
retmæssige afgørelse og dermed eventuel erstatning.
Når Malerforbundet eller arbejdsgivers forsikringsselskab (ved arbejdsulykker) eller
Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomskontrol (ved erhvervssygdomme) påklager en afgørelse, skal
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurdere, om der er grundlag for at se på sagen igen og muligvis
træffe ny afgørelse eller om afgørelsen fastholdes og sendes til behandling i Ankestyrelsen.
Vi har derfor opgjort antallet af sager, hvor Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har genvurderet en
påklaget afgørelse. I 2020 er 13 afgørelser blevet genvurderet. Det vil sige, at vi har fået omgjort
sagen allerede i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.
Vi har fået berigtigelse i 3 afgørelser. Berigtigelse af sagen forekommer, hvis vi har skrevet til
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, at afgørelsen ikke fremstår korrekt eller er mangelfuld.
Vi har siden 2018 opgjort antallet af afgørelser i Ankestyrelsen, hvor vi efter at have klaget over en
sag enten har fået medhold eller ikke medhold. Desuden har vi anført antal sager, som er hjemvist
til fornyet behandling i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. En fornyet afgørelse kan føre til en
positiv afgørelse for medlemmet.
Afgørelser fra Ankestyrelsen

Antal sager
2018

Stadfæstet
Medhold
15
Ej medhold
19
Ikke behandlet
Hjemvist
*vi har ikke tidligere optalt disse kategorier

Antal sager
2019
12
36

Antal sager
2020
25*
3
24
1*
2*

Som det fremgår, er det meget få sager, hvor vi har fået omgjort afgørelsen ved klage, men som
nævnt ovenfor skal det inddrages, at 13 sager har ført til et bedre resultat for medlemmet ved
genbehandlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.
Der kan være tale om medhold i flere afgørelser, som vi ikke har kendskab til, da Ankestyrelsen
ikke altid får sendt en afgørelse til os og medlemmet efterfølgende glemmer det.
Forsikringsselskaberne klager fortsat i flere sager end vi så tidligere. Disse sager gennemgår vi og
efter vurdering, sender vi yderligere bemærkninger og oplysninger. Vi ser også enkelte sager, hvor
forsikringsselskaberne overvejer at stævne Ankestyrelsen. For eksempel hvis forsikringsselskabet
vurderer, at erhvervsevnetabet er sat for højt. Det kan få stor betydning for medlemmet, som i
givet fald må afvente en retssag, inden det vides, hvilket erhvervsevnetab, der er ret til.
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Rådgivning om arbejdsfastholdelse
Ved behov vejleder vi medlemmerne om muligheder for hjælpemidler på arbejdet, eksempelvis
rullestativ til girafsliber og nakkepude. Ligeledes vejleder vi efter behov om arbejdsfastholdelse,
herunder § 56 ordning, delvis raskmelding, personlig assistance samt kontakt til jobcentrene. Er
det ikke muligt at blive i faget, vejleder vi om muligheden for at søge revalidering. Det er
vanskeligt at få tilkendt revalidering, men der er fortsat medlemmer som får det tilkendt.
Rådgivning i sociale sager
I arbejdsskadesager rådgiver vi i begrænset omfang medlemmer, om arbejdsrelaterede sociale
spørgsmål, især sygedagpenge, revalidering og fleksjob. Desuden besvarer vi henvendelser fra
afdelingerne og medlemmerne om arbejdsrelaterede sociale spørgsmål, også selvom der ikke er
en verserende arbejdsskadesag. Der er fortsat flest henvendelser angående ophør af
sygedagpenge.
Efter sundhedsordningen er overgået til PensionDanmark, henviser vi så vidt det er muligt
medlemmer, som er omfattet af sundhedsordningen, til at få hjælp i sociale spørgsmål fra
socialrådgiverne i sundhedsordningen hos PensionDanmark. Er der tale om spørgsmål, som både
er relateret til den sociale lovgivning og en overenskomst, behandles det af socialrådgiverne i
samarbejde med de valgte.
Udbetaling af erstatningsbeløb
I 2020 er der efter arbejdsskadesikringsloven udbetalt kr. 3.092.200 (2.935.651) i mén.
I erstatning for tab af erhvervsevne er der udbetalt kr. 11.211.399,50 (20.980.828,50).
Medicinudgifter dækket til medlemmer ved arbejdsskadesikringsloven kr. 45.355,63.
Efter erstatningsansvarsloven er der udbetalt kr. 591.122,53 (2.084.401,14) i svie og smerte, tabt
arbejdsfortjeneste og erhvervsevnetab i sager om arbejdsgiveransvar. Sagerne er ført for
Malerforbundet af advokatfirmaet Bjørst og Elmer advokater. Vi har i alt 36 sager.
Samlede advokatomkostninger for 2020 til advokatfirmaet Bjørst og Elmer advokater for
erstatningsansvarssager er kr. 2.170.240,4.

År
sager
Sager med
udgift
udgift

2012
24
15

2013
14
13

2014
20
?

915.667 854.086 ?

2015
10
?

2016
17
5

235.571 272.896

2017
32
11

2018
29
19

508.591 343.564

2019
35
4

2020
36
35

181.242 2.170.240

Efter en årrække med relativt lave advokatudgifter, er udgiften til advokatomkostninger
ekstraordinær større i 2020, da der først afregnes, når sagerne er færdigbehandlet. Mange af
sagerne har været aktive sager i et eller flere år.
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Desuden er der afregnet med advokatfirmaet Bjørst for hovedparten af de verserende sager.
Dette er sket efter en periode, hvor vi både har haft erstatningsansvarssager til behandling hos
advokatfirmaet Bjørst og Elmer advokater. Det er besluttet, at alle sager som udgangspunkt
behandles af Elmer advokater. Årsagen er, at der større effektivitet i sagsbehandlingen, hvilket på
sigt kan føre til færre omkostninger til advokat.
Advokatudgifterne vil fortsat svinge fra år til år, idet det er forskelligt, hvor længe sagerne løber og
hvornår de kan afsluttes.
Den samlede udbetalte erstatning i arbejdsskade- og erstatningsansvarssager for 2020 er kr.
14.934.844. I 2019 var den samlede erstatning kr. 26.000.880,64.
Erstatningsansvar i arbejdsskadesager
Ved bistand i arbejdsulykker, vurderer vi også, om der er grundlag for at rejse erstatningskrav
overfor arbejdsgiver, hvis arbejdsmiljøloven ikke er overholdt.
I særlige tilfælde kan vi vælge efter en konkret vurdering at føre en erstatningsansvarssag ved en
erhvervssygdom, hvis vi finder, at det er muligt at løfte bevisbyrden. Vurderingen af, om disse
sager skal føres, sker i samråd med Tonny Olsen.
Ved formodning om et arbejdsgiveransvar, og hvis medlemmet ønsker at føre en sag, sendes
sagen til Elmer advokater, som foretager den endelige vurdering og fører sagen på vegne af
Malerforbundet.
Sagen føres, hvis vi og advokaten vurderer, at der er gode chancer for at vinde. Det kan være et
omkostningstungt forløb af flere års varighed frem til et forlig eller en retssag. Det er oftest psykisk
belastende for medlemmet, både i forhold til forløbet, men også i forhold til at skulle møde i
retten.
Vi kommunikerer løbende med advokaten og medlemmet, så vi kan følge sagen og bistå
medlemmet med at svare på advokathenvendelser.
Samarbejde i bofællesskabet
I 2016 kontaktede bofællesskabet Arbejdsmedicinsk Klinik, Bispebjerg med ønske om forskning og
kortlægning af belastningsmønstre ved belastninger af bevægeapparatet.
Malerforbundet fik i den forbindelse kontakt til firmaet Precure, som har udviklet et ”ærme”, der
kan måle belastninger i albuen. Ærmet er nu afprøvet to gange på malere fra Jeudan, som har
anvendt ærmet i en uge, hvor der er foretaget målinger.
Vi har afholdt møder med Precure og fået de foreløbige resultater og har aftalt at fortsætte
samarbejdet. Det er besluttet at inddrage PensionDanmark. Malerforbundet vil foreslå
PensionDanmark at afsætte midler til yderligere afprøvning.
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
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Der er fortsat en del sager, som ikke kan afgøres inden for tidsfristen.
Desuden er der forsinkelser i registrering af fremsendt post, så vi ofte først kan se indgået post til
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring efter en til flere uge, at det er modtaget.
Det betyder, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring så sender rykkere til medlemmerne, da
systemet automatisk sender rykkerbreve. Medlemmerne bliver bekymret over, at
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ikke har modtaget deres svar og kontakter os.
PensionDanmark
Malerforbundet har holdt møde med PensionDanmark for drøftelse af, hvordan socialrådgiverne i
sundhedsordningen bedst kan bistå vores medlemmer, som er omfattet af ordningen og i hvilket
omfang. Der skal afholdes et opfølgende møde.
Én af socialrådgiverne fra PensionDanmark holdt oplæg på vores temadag i januar 2020.
PensionDanmark oplyser, at i 2020 har der været i alt 14 (9) henvendelser fra Malerforbundets
medlemmer til socialrådgiverordningen. I dette tal indgår ikke anonym telefonrådgivning, men
udelukkende antal henvendelser, hvor der er oprettet en sag.
Den aktuelle arbejdssituation.
Vi har gennem de sidste par år haft en øget arbejdsmængde. Der har været et øget antal sager set
over en årrække kombineret med flere afgørelser fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Antallet
af sager om arbejdsgiveransvar ved arbejdsskader er øget. Malerforbundet har lagt et øget fokus
på at få Arbejdstilsynet til at besøge arbejdspladsen, når der er sket skader og få en korrekt
beskrivelse og vurdering fra Arbejdstilsynet.
Malerforbundet har siden 1. januar 2020 haft en studentermedhjælp i gennemsnit 15 timer om
ugen. Socialrådgiverstuderende Emilie Kanstrup er nu færdiguddannet ved udgangen af januar
2021 og er derfor opsagt. Grundet besparelser i forbundet, vil stilling ikke blive genbesat. Vi har
været glade for den ekstra ressource.
Aktiviteter i øvrigt
I 2020 har vi afholdt to temadage for repræsentanter fra afdelingerne. Den første temadag
omhandlede anmeldelse af arbejdsulykker, erstatningsansvar og socialrådgiverbistand fra
PensionDanmark. Den anden temadag måtte afholdes virtuelt i en forkortet udgave og
omhandlede den svære samtale. Vi vil følge op på dette, når det igen bliver muligt at mødes fysisk.
Der har været flere aflysninger af temadage mv. ud af huset grundet COVID-19.
25. januar 2021/
socialrådgiver Lisbeth Stefanski og Hanne Kjærby
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Bilag 11.4

Året der gik – Arbejdsskade- og socialområdet i Malerforbundet 2021

Datagrundlag
Årsopgørelsen er baseret på registrering i Get Organized, kontoudtræk fra bogholderiet, oplysninger fra
Pensiondanmark og advokatkontoret. Tal i parentes er fra 2020 til sammenligning.
Sagsbehandling
I 2021 registrerede vi 123 (117) nye sager. Erhvervssygdomme udgør fortsat en større del end
arbejdsulykker. De hyppigst anmeldte sygdomme for malere er fortsat gener i skuldre, nakke, arme,
hænder og knæ samt eksem/allergi. De oftest forekommende arbejdsulykker er fortsat fald fra stige og
stillads.
Som det fremgår, har der været en opgang i antal sager fra 2020 til 2021.
Flere medlemmer har mere end én arbejdsskadesag.
Pr. 31. december 2021 var der registreret 295(292) aktive arbejdsskadesager fordelt på 237(214) personer.
År
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Antal medlemmer med
sager
213
212
250
272
298
290
218
279
214
237

Antal aktive
arbejdsskadesager
Ej opgjort
Ej opgjort
Ej opgjort
Ej opgjort
342
345
274
337
292
295

Antal nye sager
107
117
142
137
205
169
142
160
117
123

Med overgangen til Get Organized har vi i størstedelen af året ikke kunne oprette og afslutte sager. Det er
omsider gået i orden, men vi er fortsat bagud med at få afsluttet sager, da vi har prioriteret andre vigtigere
opgaver.
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2020

2021

nye sager

Tabellen nedenfor viser antal sager, hvor AES har tilkendt godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab
af erhvervsevne.
Antal afgørelser i AES
Anerkendt som arbejdsskade
Anerkendelse afvist
Mén
Heraf tilkendt mén
Heraf afslag mén
Erhvervsevnetab

2016
67

2017
72

43
Desuden 41 sager om
regulering af ydelsen
grundet ændret
folkepensionsalder

71

Heraf tilkendt erhvervsevnetab
Heraf ikke tilkendt erhvervsevnetab
*Antal af anerkendte skader, hvor der ikke er udbetalt erstatning.

2018
21*
51
68
53
15
114

2019
47*
56
69
55
14
109

2020
71**
46
74
49
25
111

2021
40**
42
58
38
20
126

90
24

74
35

68
43

89
37

**Antal anerkendte arbejdsskader, hvor der efterfølgende træffes afgørelse om mulig erstatning.
Alle afgørelser vurderes med henblik på, om der er grundlag for at klage, herunder risiko for fuld prøvelse
ved eventuel klage.
Når der klages i en afgørelse, skal AES vurdere, om der er grundlag for at se på sagen igen og træffe en ny
afgørelse eller om afgørelsen fastholdes og sendes til afgørelse i Ankestyrelsen.
En del klagesager får vi medhold i, når sagen genvurderes i AES. Sagen skal derfor ikke til Ankestyrelsen.

Antal afgørelser i Ankestyrelsen er opgjort, fordelt på medhold, ikke medhold eller hjemvist til fornyet
behandling i AES.
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Afgørelser fra Ankestyrelsen

Antal sager
2018
15
19

Medhold
Ej medhold
Ikke behandlet
Hjemvist
*vi har ikke tidligere optalt disse kategorier

Antal sager
2019
12
36

Antal sager
2020
3
24
1*
2*

Antal sager
2021
13
24
2
6

Forsikringsselskaberne klager fortsat i flere sager end vi så tidligere. I disse sager sender vi yderligere
bemærkninger og oplysninger, hvis det er relevant. I 2021 har vi set flere sager, hvor forsikringsselskaberne
overvejer at stævne Ankestyrelsen og i enkelte sager er der stævnet eller der arbejdes på det. Det kan få
store konsekvenser for medlemmet, hvis erstatning nedsættes eller bortfalder i en retssag. Efter vurdering
kan medlemmet få bistand fra Elmer advokater under sagens forløb.
Rådgivning om arbejdsfastholdelse
En arbejdsskade får ofte konsekvenser for arbejdsevnen midlertidigt eller varigt. Vi vejleder medlemmerne
om arbejdsfastholdelse og hjælpemidler på arbejdet. Er det ikke muligt at blive i faget, vejleder vi om
revalidering og andre muligheder for at skifte arbejdsområde.
Rådgivning i sociale sager
I arbejdsskadesager rådgiver vi i meget begrænset omfang medlemmer om spørgsmål om sygedagpenge,
revalidering, fleksjob m.v. Vi besvarer henvendelser fra afdelingerne og medlemmerne om
arbejdsrelaterede sociale spørgsmål, også selvom der ikke er en verserende arbejdsskadesag.
Vi henviser til sundhedsordningens socialrådgivere i PensionDanmark, hvis medlemmet er omfattet. Her
kan der gives bistand i sociale spørgsmål.
Er der tale om spørgsmål, som både er relateret til den sociale lovgivning og en overenskomst, behandles
det af socialrådgiverne i samarbejde med de valgte.
Erstatningsbeløb udbetalt i 2021
Efter arbejdsskadesikringsloven er der udbetalt kr. 2.431.806 (3.092.200) i mén.
I erstatning for tab af erhvervsevne er der udbetalt kr. 36.369.069,70 (11.211.399,50).
Medicin-, behandlings- og transportudgifter dækket til medlemmer er kr. 65.961,40 (45.355,63).
Efter erstatningsansvarsloven er der udbetalt kr. 1.266.689,18 (591.122,53) i svie og smerte, tabt
arbejdsfortjeneste og erhvervsevnetab i sager om arbejdsgiveransvar. Sagerne er ført for Malerforbundet
af Elmer advokater. Vi har stadig enkelte sager hos advokatkontoret Bjørst, som færdigbehandles der.
I 2021 var der i alt 47(36) erstatningsansvarssager.
Samlede advokatomkostninger for 2021 til advokatfirmaet Bjørst og Elmer advokater for
erstatningsansvarssager er kr. 696.210,68 (2.170.240,4).
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År
Sager
Sager
med
udgift
Udgift

2012
24
15

2013
14
13

2014
20
?

2015
10
?

2016
17
5

2017
32
11

2018
29
19

2019
35
4

2020
36
35

2021
47
11

915.667

854.086

?

235.571

272.896

508.591

343.564

181.242

2.170.240

696.210

Vi er meget tilfredse med skiftet fra advokatkontoret Bjørst til Elmer advokater. Vi ser større effektivitet i
sagsbehandlingen og hurtigere forsøg på at opnå forlig, når det vurderes fornuftigt. På sigt kan det også
føre til færre advokatomkostninger. Vi har i år fået nogle salærudgifter dækket, også i forbindelse med
forlig.
Samlet udbetalt erstatning i arbejdsskade- og erstatningsansvarssager for 2021 er kr. 40.133.526,28
(14.934.844).
Sygeguide
Vi har sammen med flere andre fagforbund opdateret ”sygeguiden”, som kommer i opdateret version
indenfor de nærmeste måneder. Den vil være tilgængelig for alle som en god hjælp til at finde vej og få
gode råd ved sygdom.
PensionDanmark
PensionDanmarks socialrådgiverordning har i 2021 haft 4-5 henvendelser pr. måned fra Malerforbundets
medlemmer. Det præcise antal kan ikke angives, da en del henvendelser er anonym telefonrådgivning.
Malerforbundet har haft kontakt til firmaet Precure, som har udviklet et ”ærme”, der kan måle belastninger
i albuen. Det har været afprøvet i mindre grupper. Får at få større viden om dets anvendelse, har vi
inddraget PensionDanmark med henblik på yderligere afprøvning med finansiering fra pensionsselskabet.
ISS har også henvendt sig til PensionDanmark med et lignende projekt og fået det godkendt, så derfor
afventer vi i stedet dette resultat.
Aktiviteter i øvrigt
Den 4. november 2021 afholdt vi temadag for repræsentanter fra afdelingerne. Temadagen omhandlede
indhold i anmeldelser af arbejdsulykker og erstatningsansvar ved arbejdsulykker. Advokat Søren Kjær
Jensen holdt oplæg om erstatningsansvar.
Vi holdt oplæg 3. november 2021 i Malernes Fagforening Storkøbenhavn til en temaaften om
tilbagetrækningsmuligheder for medlemmer over 50 år.

27. januar 2022/ socialrådgiverne Lisbeth Stefanski og Hanne Kjærby
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Bilag 15.1

BAT-indsatser på EU-plan

BAT arbejder sammen med den Europæiske Føderation af Bygnings- og Træarbejdere, EFBT, på en
række områder, der skal forbedre arbejdsforholdene på danske byggepladser. Indsatserne centrerer
sig i høj grad om arbejdsmiljøindsatser, men visse dele går ser også bredere på f.eks. social dumping.
Asbestindsats i EU
Set i lyset af at den danske regerings asbestaftale arbejder vi fra BATs side på, at dette engagement
kan videreføres på EU-plan. Europa-Parlamentet færdiggjorde en stærk betænkning inden
årsskiftet, og Kommissionen har lovet, at man vil tage mange af disse anbefalinger til sig. Det ser ud
til, at Kommissionen vil fremlægge lovgivning, der skal stramme op på forholdene til september. Vi
har derfor været i kontakt med både den danske regering og europa-parlamentarikere for at sikre,
at ambitionsniveauet bliver højt. Vi har særligt fremhævet behovet for følgende:
•
•
•

En europæisk asbest-strategi: Kommissionen har sat i udsigt, at der bliver udarbejdet en
decideret asbeststrategi. Vi bakker op om dette og opfordrer til, at strategien kommer til at
indarbejde hård lovgivning med forpligtende minimumsstandarder.
Obligatorisk asbestscreening ved videresalg- eller leje: Kommissionen var ikke afvisende over
for at gå videre med idéen, og idéen om asbestscreeninger og registrering i f.eks. BBR
I Kommissionens arbejdsprogram for 2022 fremgår det, at man vil fremsætte lovforslag til
beskyttelse af arbejdere, der håndterer asbest ved bl.a. at sænke tærskelværdien.

ID-kort
Et af de bedste redskaber til at håndtere social dumping på EU-plan vil være indførelsen af et
obligatorisk ID-kort på alle byggepladser. I dag har hverken bygherren, Arbejdstilsynet eller
fagforeninger nogen mulighed for at kontrollere, hvem der reelt set går på en byggeplads, men et
obligatorisk ID-kort vil kunne modvirke dette.
Kommissionen har lanceret en forløber for, hvad der i fremtiden kan blive et ID-kort, ESSP –
European Social Security Passport. Hvis ESSP skal kunne udvides til også at omfatte arbejdsret – og
dermed kunne blive et egentligt ID-kort – kræver det opbakning fra medlemslandene. Vi arbejder i
øjeblikket for, at den danske regering vil deltage fuldt ud i pilotprojektet på ESSP.
Derudover har BAT afholdt møder med Kommissionen, EFBT og den europæiske
byggearbejdsgiverorganisation, FIEC, om at udarbejde et egentligt projekt for et ID-Kort, som vi
håber at kunne sætte i søen i løbet af 2023. Når det er færdigt, skal der findes medlemslande, der
vil deltage i pilotprojektet. Her bør Danmark stille sig i forreste række.
Underentreprenørkæder og due diligence
Kommissionen har lanceret et forslag om Due Diligence – dvs. At arbejdsgiverne også har et ansvar
for, hvad der sker længere opppe i deres forsyningskæde når det kommer til menneskerettigheder,
naturbeskyttelse og arbejdstagerrettigheder. Fra BATs side sætter vi pris på, at man sætter ind med
støtte til dette, men vi mener, at der er rum for at højne ambitionerne.
Desværre er der for stort fokus på midlerne snarere end resultaterne i forslaget. Der er stor vægt
på, at man indfører adfærdskodekser, handlingsplaner m.m. i stedet for at forpligte virksomhederne
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til at forhindre at overtrædelserne finder sted. Man har derudover udelukket en masse
virksomheder fra dette udvidede ansvar, da f.eks. små- og mellemstore virksomheder ikke bliver
omfattet. Mange særligt mellemstore virksomheder med over 100 ansatte har også lange
værdikæder, og som bør tage ansvar for disse.
Endelig er der kun reference til ILO’s otte kernekonventioner i forslaget, hvilket er kritisabelt, da
afgørende konventioner om beskyttelse af lønninger, arbejdstilsyn, arbejdstagerrepræsentation
m.fl. dermed ikke er omfattet.
Arbejdsmiljøstrategi
Endelig har arbejdet med Kommissionens arbejdsmiljøstrategi høj vægt for BAT. Vi har opfordret
regeringen til, at Danmark engagerer sig helhjertet i en tidlige interessevaretagelsesindsats på flere
af elementer i strategien. som f.eks. kampen for nedbringelse af reproduktionsskadelige stoffer
(reprotoksiner) og kræftfremkaldende stoffer, og at Kommissionen sætter handling bag deres gode
ambitioner om, at Europas arbejdsmarkeder skal være helt fri for dødsulykker.
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Bilag 15.2

Udvikling af byggeriets processer

Malerforbundet har gennem mange år arbejdet for at fremme byggeriets processer til gavn for
akkorden, sikkerheden, arbejdsmiljøet og produktiviteten på byggepladsen. Dette sker i høj grad
gennem BAT-kartellets arbejde med at forbedre produktionsprocessen igennem hele værdikæden.
Tiltag, som tænkes ind allerede i de indledende faser, f.eks. i udbuddet og projekteringen, kan have
stor betydning for, hvordan samarbejdet og udførelsen på byggepladsen kommer til at foregå.
Igennem BAT-kartellet arbejder Malerforbundet bl.a. for at udbrede brugen af Lean Construction i
byggeriet, hvilket vi ser som et middel til at fremme samarbejdet mellem byggeriets mange aktører
fra bygherre og arkitekt til rådgiver, udførende og bygningsarbejdere. Et godt og velfungerende
samarbejde med god kommunikation, gensidig dialog og respekt for hinandens kompetencer
danner grundlaget for en optimeret byggeproces med det resultat, at økonomi, kvalitet, tidsplaner
og arbejdsmiljø forbedres. Det er samtidig en effektiv opskrift på at komme kaos, fejl, mangler,
unødige konflikter og overskridelser af tids- og budgetrammer til livs.
Interessen for Malerforbundets medlemmer ligger i, at bedre processer smitter af på malernes
ventetid og effektive tid på pladsen, og har afledte effekter på arbejdsmiljø, arbejdsglæde og
indtjening. Det skaber mere værdi at inddrage malernes viden og kompetencer, evner til at finde på
nye løsninger, planlægge og koordinere med de andre fag. Desuden giver medbestemmelse og
inddragelse ejerskab, ansvarsfølelse og tillid.
Masser af resultater viser, at ved at inddrage bygningsarbejderne og lade sjakkene styre pladsen,
fungerer alt meget bedre. Der bliver ryddet op, planlægningen optimeres, tidsplanerne overholdes,
der er færre arbejdsulykker, konflikter og fejl, arbejdsglæden er større og lønnen er højere. Sagen
er, at det er nemmere at tage ejerskab og føle et medansvar for en opgave, når man er en integreret
del af hele opgaveløsningen, har medbestemmelse, indflydelse og ansvar og derfor bliver hørt og
lyttet til.
Igennem arbejdet i Lean Construction-netværket søger BAT-kartellet at udbrede kendskabet til
virkningsfulde metoder til at gavne processerne på byggepladsen. Der afholdes jævnligt møder i
netværket, hvor også Malerforbundets medlemmer er velkomne til at deltage gratis (se mere på
vaerdibyg.dk/lean/forside/ ).
Hvert år i august afholdes f.eks. årsmøde, som i 2022 sætter fokus på arbejdet med de menneskelige
ressourcer i den lean byggeproces. En lean byggeproces kræver, at man drager omsorg for,
inddrager og udvikler virksomhedens menneskelige ressourcer, og et godt arbejdsmiljø og
indflydelse på egne opgaver giver øget arbejdsglæde og øget produktivitet. Men det kommer ikke
af sig selv, og årsmødet giver forskellige perspektiver på, hvad det handler om, blandt andet om
ledelse, udvikling af medarbejdernes lean-kompetencer, inklusion, diversitet og udenlandsk
arbejdskraft.
Værdibyg
Mindskning af spild og ventetid er også en del BAT’s hensigt med at deltage i Værdibyg, som er et
samarbejde i byggebranchen, hvor byggeriets parter i fællesskab har taget initiativ til at løse en
række af byggeriets udfordringer. Værdibyg er et udviklingsforum etableret i 2008 og som har

SIDE 114

følgende organisationer som aktive deltagere: Bygherreforeningen, Danske Arkitektvirksomheder,
Dansk Byggeri, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, TEKNIQ og BAT-kartellet.
Udgangspunktet for etablering af Værdibyg var, at der er en række udfordringer i byggeriet
(indenfor eksempelvis produktivitet og kvalitet), som ikke kan løses gennem statslig regulering.
Udfordringerne kan heller ikke løses af parterne hver for sig, men ved at branchen i fællesskab
adresserer udfordringerne. Et af de vigtigste indsatsområder for Værdibyg er at styrke
samarbejdsrelationer og forbedre byggeprocessens faseskift. Herunder er der også fokus på
udbudsprocessen, som af mange opfattes som en udfordring ift. at få en smidig og værdiskabende
proces, der forbereder den efterfølgende produktionsproces.
Med ressourcer fra byggeriets organisationer og fonde er der indtil nu udarbejdet 70 vejledninger,
som giver praksisnære anbefalinger og anvisninger til, hvorledes der kan skabes bedre
sammenhæng, samarbejde, kvalitet og produktivitet. Vejledningerne er blevet til i et tæt
samarbejde med byggeriets praktikere og ligger til frit download på Værdibygs hjemmeside.
Værdibyg har efterhånden etableret sig med et stærkt brand blandt byggeriets praktikere, og der er
i øjeblikket nye projekter i støbeskeen, som indgår i dialogen med Realdania og andre mulige
finansieringskilder, som forhåbentlig vil sikre Værdibygs fortsættelse efter 2024.
Læs mere på www.vaerdibyg.dk.
’Den hjælpende Hånd’ – fra ventetid til arbejdstid
’Den hjælpende Hånd’ er et bud på en tilgang, hvor der er fokus på at konvertere vente- og spildtid
på byggepladsen til produktiv arbejdstid. Projektet er et initiativ taget af Enemærke & Petersen,
som handler om at hjælpe hinanden til bedre produktivitet – til alles fordel. Det sker ved, at
håndværkerne, uden mellemregninger, hjælper hinanden med mindre, kompetence-lette
arbejdsopgaver.
Der er flere gevinster ved denne tilgang. Foruden et forbedret arbejdsmiljø kan de samlede
byggepladsomkostninger mindskes, håndværkerne kan tidligere rykke videre til en ny sag, samtidig
med at de beholder deres akkorder, og bygherren kan potentielt modtage sit byggeri før tid.
’Den Hjælpende Hånd’ viser, at godt samarbejde mellem håndværkere øger produktiviteten
markant og skaber arbejdsglæde. Synlig og involverende ledelse spiller en vigtig rolle i projektets
succes, for produktivitetsprojektet indikerer nemlig, at når ledelsen understøtter dialogen og
samarbejdet på tværs af faggrupper, så optimeres produktiviteten 2,6 gange, når håndværkerne
hjælper hinanden i en time. Det kan eksempelvis være ved, at tømreren borer huller i en væg, så
elektrikeren hurtigere kan komme i gang med sit arbejde. På den måde springes de forsinkende led
i byggeprocessen over. Tanken bag er princippet om, at det, du giver, kommer tilbage igen: den
hjælp, som håndværkerne giver en kollega, får de tilbage igen i form af optimeret tidsforbrug og
øget indtjening.
Enemærke & Petersen har indtil videre brugt ’Den hjælpende Hånd’ på 3-4 projekter, men er i gang
med at rulle konceptet bredere ud i organisationen.
Publikationen ’Den hjælpende Hånd’ kan downloades her: https://vaerdibyg.dk/vejledning/denhjaelpende-haand/
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Bilag 15.3

Orientering om BATs arbejde ved Femern
1200 personer arbejder på Femern pt. I 2024 vil antallet være ca. 3000. Byggepladsen er opdelt i
zoner, som styres af forskellige hovedentreprenører: FBC (NL) udgravning og landopfyldning, FLC
(EU) fabriksområdet, arbejdshavnen og village, Aarsleff/FLC (DK/EU) tunnelindgang og ramper.
Dertil vil Sice-Cobra (ES) komme på banen i 2023, og man afventer stadig, hvem der skal bygge
transformatorstationen. Det forberedende arbejde til sidstnævnte er gået i gang.
Femern Kontoret
Femern kontoret, som er stillet til rådighed kvit og frit af bygherren Femern A/S, er i konstant
udvikling og har pt. 11 faste medarbejdere plus en rengøringsassistent. Heraf er de 9 fra 3F.
Yderligere
5
faglige
fra
BAT-forbundene
har
kontor
i
huset.
Fagforeningernes Hus er en populær destination for diverse faglige udvalg og huser mange interne
og eksterne møder, sociale aktiviteter for tunnel-arbejderne samt fra sensommeren også dansk- og
engelsk undervisning. De nuværende forhold begynder derfor at være trænge.
Struktur på møder i BAT-regi om Femern
Den politiske strategi på Femern aftales på 4 årlige møder med BATs bestyrelse og BAT-forbundenes
ansvarlige for Femern, således, at der skabes en fælles tilgang til pladsen. De faglige ansvarlige for
Femern mødes 2 gange pr. måned for at opdatere hinanden om udviklingen og udfordringer.
FBC
FBC gik i gang i juni 2020. Konsortiet indgik efterfølgende en virksomheds-OK med BAT. Dette har
accelereret Bat-samarbejdet på Femern, og gunstige lønaftaler har været med til at garantere dansk
arbejdskraft på projektet. Flere faglige sager af forskellig karakter er på trapperne. Arbejdsmiljøet
er blevet udfordret på grund af konsortiets kyniske og kommanderende arbejdsmetoder.
Der afholdes dialogmøder med konsortiet 2 gange pr. md. Samarbejdet har til tider været udfordret.
Pt. er strukturen med TR og AMR i opløsning, fordi FBC nedmander kraftigt, idet de er har udført
50% af arbejdet.
FLC
FLC er ”de store” på Femern, idet fabrikken bliver et mandskabskrævende område. FLC er medlem
af DI. Overordnet set kører pladsen ok. AMR og TR er blevet valgt. Konsortiet er dog udfordret af
den kraftige vækst, der giver problemer med arbejdsmiljøet, og den store kerne af polske
medarbejdere fra Aarsleff Labour Service, som tjener 150-165 kr. i timen.
Der har været udfordringer i forhold til fri adgang til pladsen. Den evaluerede samarbejdsaftale
mellem parterne har dog givet en åbning i forhold til tidligere.
Arbejdstidsaftaler, rådighedsvagter og OK-forhandlinger
3F, DEF, Metal og B&R har lavet arbejdstidsaftaler og forhandler pt. rådighedsvagter. HK og TL har
færdigforhandlet en OK i maj.
Village
Desværre er der diverse udfordringer i Village på trods af gode indkvarteringsforhold. Her udgør
kost og alkohol hovedproblemerne. BAT har 2 medlemmer og 2 repræsentanter i Villagerådet.
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Organisering og sociale tiltag
Der er god organisering på pladsen. Halvdelen af de nye medlemmer er udlændinge.
Organiseringen er blandt andet sket gennem pladsbesøg og sociale arrangementer.
Samarbejde med Bygherren Femern A/S
Samarbejdet med bygherren virker pt. tilfredsstillende. Her afholdes månedlige møder med CSRmanageren og Femerns chefadvokat.

SIDE 117

Bilag 15.4

BATs ønsker og krav til beløbsordningen
•
•
•
•
•

•
•

Samme lønbegreb i forhold til Beløbsordningen som i implementeringen af
Udstationeringsdirektivet, LG’s praksis og i den Fagretlige praksis.
SH/Fritvalg er en del af lønnen. Er i Udstationeringsdirektiv sammenhæng defineret som
”opsat løn”. Det samme er feriepenge og Pension.
Beløbsordningen baseres på en fuldtidsansat, der arbejder på en overenskomst.
Overenskomsten skal være den mest repræsentative landsdækkende overenskomst for det
pågældende arbejde. (Disko-koder)
Hovedreglen er en overenskomstmæssig gennemsnitsløn for det pågældende arbejde, det
pågældende sted opgørelsen på det Nationale Websted byggende på DA’s Lønstatistik. Det
Nationale Websted har disse tal for de 5 regioner og er tilgængeligt for alle. Indførtes med
implementeringen af det reviderede Udstationeringsdirektiv.
Dog skal der være en beløbsgrænse, der hvor der ikke findes statistik (hvis ikke der findes
DA lønstatistik kan man anvende Danmarks Statistik), eller hvor gennemsnitslønnen er under
Beløbsgrænsen.
Sæt parterne sammen om at løse problemerne på de enkelte overenskomstområder.

Det er ingen hemmelighed, at Beløbsordningen ikke er en blomst der er groet i BAT’s og i
byggefagenes have. Derfor vil vi gerne, at I overvejer andre måder at regulere tredje landes
statsborgeres adgang til vores del af arbejdsmarkedet på.
For det første er byggeriets overenskomster, ligesom industriens, minimallønsoverenskomster, hvor
en meget stor del af løndannelsen foregår lokalt gennem lokale forhandlinger mellem den enkelte
virksomhed og de ansatte.
Eller beregnes ud fra prislister, priskuranter, minutfaktor og akkord fastsat i de enkelte af bygge- og
anlægsbranchens overenskomster.
Desuden er der en ikke ubetydelig regional lønforskel på grund af udbud og efterspørgsel, hvor
lønningerne typisk er højere i og omkring de store byer end i de mere tyndt befolkede områder.
På normallønsoverenskomsterne bestemmes en meget større del af den samlede løn centralt
mellem overenskomstparterne. På normallønsoverenskomsterne spiller den lokale løndannelse en
meget mindre rolle end på minimallønsoverenskomsterne.
En fast beløbsgrænse passer således særdeles dårligt til minimallønsområderne.
BAT foreslår, at man for tredje landes statsborgere, der skal have opholds- og arbejdstilladelse i
Danmark, anvender det samme regelsæt, samme statistiske grundlag og samme argumentation i
forhold til lønbegrebet, som i implementeringen af det reviderede Udstationeringsdirektiv.
Det reviderede Udstationeringsdirektiv er implementeret i Danmark således, at konfliktgrundlaget
for udstationerede er, de skal have den gennemsnitsløn, som er gældende for det pågældende fag,
det pågældende arbejde, det pågældende sted i landet.
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Gennemsnitslønnen følger DA’s lønstatistik og er derfor opgjort for de forskellige fag og
arbejdsområder. Oplysningerne er tilgængelige på det såkaldte ”Nationale Websted”.
Den løn man skal have og lønbegrebet i forhold til fagretlig praksis, LG-ordningen og i
implementeringen af udstationeringsdirektivet indeholder alle de løndele, som vi kender i forhold
til pension, feriepenge, SH/Fritvalg.
Når SIRI anvender nedre kvartil som ”sædvanlig løn” og samtidig ikke vil medregne ikke SH/fritvalg
i beløbsordningen, som for byggeriet er på 12,9 pct., så er det en fuldstændig uacceptabel måde at
opgøre sædvanlig løn på.
I BAT er vi helt uforstående overfor hvordan 2 ministerier kan have så forskellig opfattelse af
lønbegrebet, dets indhold og løndannelsen i bygge- og anlægsbranchen.
BAT anser, at forslag om gennemsnitlig løn for 3. landes statsborgere, som er i tråd med
Udstationeringsdirektivet er formålstjenligt til at sikre, at 3. landes arbejdskraft ikke dumper løn- og
arbejdsvilkår i forhold til danske lønmodtagere og danske overenskomster.
Forslaget bygger på en ordning og lovgivning, som allerede eksisterer for udstationerede og dermed
også nogle 3. landes arbejdstagere, der allerede arbejder i Danmark. Nemlig dem der kommer som
udstationerede fra andre EU-lande, hvor de har opnået arbejdstilladelse. Denne andel er i øvrigt
stærkt stigende på det danske arbejdsmarked.
Forslaget vil således også sikre, at der sker en ligestilling/ligebehandling af 3. landes statsborgere,
som arbejder i Danmark uanset om de er udstationerede fra et andet EU-land eller kommer til
Danmark direkte med en dansk arbejdstilladelse.
Hvis ikke de er ligestillede, vil man kunne stå i den situation, at man har to arbejdstagere fra f.eks.
Bangladesh, hvor den ene er udstationeret og skal have en gennemsnitsløn, men hvor den anden
laver samme arbejde på samme byggeplads, men skal have en betaling svarende til en
beløbsgrænse.
En sådan forskelsbehandling er næppe formålstjenlig eller lovlig. Hverken i forhold til EUlovgivningen eller i forhold til den danske ligebehandlingslov.
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Bilag 15.5

BAT og klimapartnerskabet for bygge- og anlægsbranchen

BAT har været en bærende del af regeringens klimapartnerskab for bygge- og anlægsbranchen og
arbejder fortsat aktivt for den grønne omstilling i byggeriet.
Når vi ser på alle de aktiviteter, bygge- og anlægs branchen påvirker, så ser vi på en tredjedel af
Danmarks CO2-udledning. Fra varmetab og drift af varmeanlæg til håndværkerbiler,
byggepladskraner og betonproduktion kan vi gøre det langt bedre.
Otte ud af ti af dagens bygninger vil stadig være i brug i 2050 og de repræsenterer 80 % af
samfundets samlede formue, så det er helt afgørende, at vi vedligeholder og udvikler dem til en ny
klimafremtid. Løsningerne findes allerede, så vi kan bygge Danmark grønnere. Gør vi det rigtigt, og
bruger vi omstillingen til at øge eksport af materialer og ydelser, bliver vi også rigere.
Klimapartnerskabet fremhævede derfor 5 trin, der kunne bringe byggeriet i den rigtige retning:
1: Intelligent styring og energirenovering – kan spare 1,25 mio. ton CO2/år
Den grønne omstilling bliver hurtigere og billigere ved at mindske energiforbruget i de eksisterende
bygninger og styre forbruget intelligent. Derved kan vi skære 20-25 % af bygningers energifor brug
frem til 2030. Energieffektiviseringer kan spare samfundet for mange milliarder kr., og samtidig
skabe bedre sundhed og trivsel i boliger, skoler og plejehjem mv. Her skal vi løfte i fok som branche,
bygningsejere og myndigheder og inddrage finanssektoren.
2: Fra sort til grøn opvarmning – kan spare 1,80 mio. ton CO2/år
De fossile brændsler skal ud, så danske bygninger udelukkende opvarmes med vedvarende energi.
Det kræver en samlet plan for erstatning af naturgas med klimavenlige alternativer hos 400.000
bygningsejere, og at VE-godkendte installatører udskifter de sidste 100.000 oliefyr med
varmepumper. Endelig skal vi energirenovere for at sikre den bedste løsning, der sparer penge til el
og varme for boligejerne.
3: CO2-regnskab for bygninger – kan spare 1,13 mio. ton CO2/år
Der skal udarbejdes et CO2 -regnskab for alle byggerier i fremtiden. For at det skal kunne lade sig
gøre, skal vi kende materialernes CO2 -aftryk, så vi bruger materialerne klogere og i de nødvendige
mængder. Man kan lave CO2 -regnskaber i dag, men det efterspørges kun af meget få. Derfor skal
CO2 -regnskaber være et krav i den frivillige bære dygtighedsklasse og bygningsreglementet alle
rede fra 2021. Der er tilsvarende potentialer for anlæg som veje, broer og jernbaner, og her skal der
også stilles krav til CO2 -regnskaber.
4: Fossilfri byggepladser – kan spare 530.000 ton CO2/år
Det skal være slut med benzin og diesel på bygge- og anlægspladser. Vi skal bruge eldrevne
gaffeltrucks og kraner og biobrændstof til gravemaskinerne. Dieseldrevne generatorer og
varmekanoner til udtørring af fugtige byggematerialer vil vi erstatte med el og fjernvarme. Med den
rigtige indsats er CO2 -udledning fra byggepladser helt væk om ti år. Regeringen kan hjælpe med at
sikre adgang til grøn energi og biobrændstof, og at biobrændstof er økonomisk konkurrencedygtig.
5: Energimærker til alle bygninger
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I dag er kun hver anden bygning energimærket. Alle bygninger fra før år 2000 bør energimærkes
inden for fem år. Mærket skal have information om nuværende tilstand og muligheder for reduktion
af varme-, el- og vandforbrug, samt forbedring af indeklimaet. Det skal udvikles til et løbende
opdateret dialogværktøj mellem bygningsejere, energirådgivere, håndværkere og lån givere. Det er
en vigtig forudsætning for at få private boligejere i gang med at energirenovere.
Hvis vi i 2030 har gennemført de fem konkrete forslag ovenfor, vil det have ført til en samlet CO2reduktion på 5.800.000 ton CO2 om året!
BAT arbejder derudover også på at forbedre EU’s bygningsdirektiv, der netop nu er ved at blive
revideret. BAT har taget en førende rolle i Den Europæiske Føderation af Bygnings- og Træarbejdere,
EFBT, og har kæmpet for, at vi som bygningsarbejdere går forrest i den grønne omstilling af vores
sektor. Det har vi gjort gennem dialog med vopres kolleger rundt om i Europa, arrangeret
debatarrangementer, drøftet det med Europa-Parlamentarikere, styrelser og mange flere.
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Bilag 19.2
10. august 2022

UDEN STATUS

Maleroverenskomsten - Hvorvidt der er sket overtrædelse af
de til enhver tid gældende sikkerheds- og
velfærdsbestemmelser
Faglig Voldgiftssag opmandsafgørelse af 1. juli 2020
Sag FV2019.0145
Resume
Sagen omhandlede spørgsmålet om hvorvidt en overenskomstbestemmelse (og dertilhørende fagretlige praksis) kunne anses for at have
implementeret en lovregel. I overenskomsten indgået mellem Danske Malermestre og Malerforbundet fandtes en bestemmelse (§ 10, stk. 2)
ifølge hvilken arbejdsgivers overtrædelse af arbejdsmiljøloven kunne håndhæves fagretligt som overenskomstbrud, Dette forhold var
fastslået ved en Faglig Voldgift (FV 2016.0084). Arbejdsgiversiden påstod, at hvis parterne var uenige om, hvorvidt der var sket et brud på
arbejdsmiljømæssige regler, måtte arbejdsgiversidens fagretlige bodsansvar fordre, at Arbejdstilsynet forinden havde truffet afgørelse i
sagen. De 3 opmænd mente ikke, at der var noget i ordlyden i overenskomsten, der pegede i den retning, og det var heller ikke godtgjort, at
parterne havde haft en sådan fælles forståelse af overenskomsten, hvorfor en afgørelse fra Arbejdstilsynet ikke var en forudsætning for
fagretlig håndhævelse. Arbejdsgiversiden påstod subsidiært, at en ordning, hvorefter det var muligt fagretligt at håndhæve påståede
overtrædelser af Arbejdsmiljøretlige regler uden Arbejdstilsynet havde truffet afgørelse forinden, var ugyldige, idet en sådan ordning måtte
være i strid med Arbejdstilsynets kompetence. Om dette argumentation udtalte opmændene, at der ikke var tale om uddelegering af
kompetence, og at overenskomstparterne ikke havde afskåret Arbejdstilsynet fra udøve sine beføjelser efter arbejdsmiljøloven, hvorfor det
fortsat var muligt fagretligt at håndhæve overtrædelser af Arbejdsmiljøloven som et overenskomstbrud
Kendelse
Afsagt den 1. juli 2020
faglig voldgift FV 2019.0145
Malerforbundet i Danmark
(advokat Dennis Schnell-Lauritzen)
mod
Danske Malermestre(advokat Elisabeth la Cour)

1. Tvisten
Denne sag angår i første række, om § 10, stk. 2, sammenholdt med § 17 i overenskomst 2017-2020 mellem Danske Malermestre og
Malerforbundet i Danmark (maleroverenskomsten) skal forstås således, at det er en betingelse for, at en påstået overtrædelse af de til
enhver tid gældende sikkerheds- og velfærdsbestemmelser, jf. § 10, stk. 2, kan håndhæves fagretligt, at Arbejdstilsynet forinden har truffet
afgørelse om overtrædelsen.
Hvis maleroverenskomstens § 10, stk. 2, sammenholdt med § 17 skal forstås således, at det ikke er en betingelse for, at en påstået
overtrædelse af maleroverenskomstens § 10, stk. 2, kan håndhæves fagretligt, at Arbejdstilsynet forinden har truffet afgørelse om
overtrædelsen, er spørgsmålet i anden række, om denne aftale skal tilsidesættes som ugyldig.

2. Påstande m.v.
Klager, Malerforbundet i Danmark, har nedlagt påstand om, at indklagede, Danske Malermestre, skal anerkende, at manglende
iagttagelse af de til enhver tid gældende sikkerheds- og velfærdsbestemmelser, jf. maleroverenskomstens § 10, stk. 2, udgør
overenskomstbrud, der på sædvanlig vis kan undergives fagretlig forhandling og afgørelse, og at dette også gælder i sager, hvor
Arbejdstilsynet ikke har truffet afgørelse.
Malerforbundet har præciseret, at der med udtrykket ”fagretlig forhandling og afgørelse” i påstanden sigtes til behandling ved fagretlige
møder og ved faglig voldgift samt efter omstændighederne i Arbejdsretten, jf. maleroverenskomstens § 17.
Danske Malermestre har påstået frifindelse.

3. Sagens behandling
Sagen blev mundtligt forhandlet den 4. juni 2020 hos Dansk Arbejdsgiverforening, Vester Voldgade 113, 1552 København K, for en faglig
voldgift med følgende partsudpegede medlemmer:
Udpeget af klager: Tonny Olsen, næstformand i Malerforbundet, og René Jensen, hovedkasserer i Malerforbundet.
Udpeget af indklagede: Ole Draborg, direktør i Danske Malermestre, og Peter Stenholm, direktør i Dansk Byggeri.
Som opmænd deltog højesteretsdommerne Oliver Talevski (formand), Poul Dahl Jensen og Anne Louise Bormann.
Der blev under den mundtlige forhandling afgivet forklaring af [person1], [person2], [person3], [person4] og [person5].
Side 1 af 7

SIDE 126

Efter forhandling og votering kunne der ikke opnås enighed om eller flertal for en afgørelse blandt de partsudpegede medlemmer af
voldgiftsretten. Afgørelsen skal derfor træffes af opmændene.
3. Overenskomstgrundlag m.v.
4.1. Maleroverenskomstens § 10 og § 17
I maleroverenskomstens § 10 og § 17 hedder det bl.a.: ”§ 10 Sikkerhedsbestemmelser
1. Den til enhver tid gældende bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre skal overholdes ved alt malerarbejde.
2. Det påhviler parterne nøje at følge alle givne sikkerheds- og velfærdsbestemmelser.
§ 17 Fagretlige regler
1. I tilfælde af uoverensstemmelse af faglig karakter (mellem arbejdsgiver og medarbejder) anvendes som voldgiftsregler den mellem
hovedorganisationerne senest vedtagne “Norm for regler for behandling af faglig strid”.
2. Dog kan sager til voldgiftsretten ikke indbringes af Malerforbundets lokale afdelinger eller Danske Malermestres lokale laug/foreninger,
men kun af Malerforbundet og Danske Malermestre.
3. Uoverensstemmelse af faglig karakter bør søges løst ved forhandling mellem parterne på virksomheden. Forhandlingerne skal
påbegyndes og afsluttes så hurtigt som muligt. Såfremt der ikke kan opnås en lokal løsning, kan hver af parterne med organisationernes
mellemkomst begære afholdelse af mæglingsmøde.
4. Mæglingsmøder
Mæglingsmøder afholdes af Malerforbundets lokalafdelinger og Danske Malermestres lokale laug/foreninger.
a. Begæring om afholdelse af mæglingsmøde fremsendes af Malerforbundets lokalafdeling til Danske Malermestres lokale laug/forening,
hvor virksomheden er medlem.
b. Er der i det konkrete tilfælde tvivl om virksomhedernes medlemsforhold, oplyses dette på forlangende af Danske Malermestre.
c. Begæring om afholdelse af mæglingsmøde fremsendes af Danske Malermestres lokale laug/forening til Malerforbundets lokalafdeling i
det område, hvor virksomheden er hjemmehørende/virksomhedens adresse.
d. En mæglingsmand fra de lokale fag- og mesterforeninger kan være mæglingsmand for flere lokale fag- og mesterforeninger, ligesom
der kan være flere mæglingsmænd i samme område. Hvor flere lokale fag- og mesterforeninger udpeger mæglingsmænd til at dække
et område, skal organisationerne oplyses om, hvilke personer der er mæglingsmænd, og hvilket område disse mæglingsmænd
dækker.
e. Malerforbundets lokalafdelinger og Danske Malermestres lokale laug/foreninger udpeger selv deres mæglingsmand. Ved udpegning af
nye mæglingsmænd gives den modstående organisation skriftlig oplysning herom.
f. Ved mæglingsmødet repræsenterer de af parterne udpegede mæglingsmænd henholdsvis arbejdsgiversiden og medarbejdersiden.
g. Mæglingsmøde skal afholdes inden 10 arbejdsdage fra den dag, modparten har modtaget begæring herom.
5
h. Ved mæglingsmøde forpligter organisationerne sig til at give mæglingsmændene eller organisationernes repræsentanter bemyndigelse
til, når enighed opnås, at fastsætte pris på det omstridte arbejde.
i. Hvor forhold taler herfor, kan prisen fastsættes efter en prøveperiode, hvor arbejdsgang og timeforbrug kan registreres for den
omhandlede operation.
5. Skønsmøder og / eller udokumenteret tilbageholdelse
Ved skønsmøder gælder ligeledes bestemmelserne “Norm for regler for behandling af faglig strid”. Ved skønsmøder og/eller udokumenteret
tilbageholdelse helt eller delvis af lønudbetalingen, skal mæglingsudvalget træde sammen hurtigst muligt og senest 3 hverdage efter
begæringen er modtaget.
6. Timandsmøder
Såfremt der ikke på mæglingsmødet opnås enighed, skal der være fremsendt begæring om afholdelse af timandsmøde til den modstående
organisation senest 2 måneder efter mæglingsmødets afholdelse.
a. Timandsmøder kan ikke føres af Malerforbundet i Danmarks lokale afdelinger eller Danske Malermestres lokale laug/foreninger, men
kun af Danske Malermestre og Malerforbundet. Timandsmøder ledes af organisationsrepræsentanter, som ikke har været impliceret i
mæglingsmødet.
b. Når en af ovenstående organisationer begærer timandsmøde, skal timandsmødet være afholdt senest 6 uger efter, at begæringen er
modtaget.
c. Såfremt der ikke på timandsmødet opnås enighed, og sagen ønskes behandlet ved faglig voldgift, skal en sådan faglig voldgift være
anlagt senest 2 måneder efter, at sagen har været behandlet ved timandsmøde eller organisationsmøde.
d. Ved timandsmøder forpligter organisationerne sig til at give mæglingsmændene eller organisationernes repræsentanter bemyndigelse
til, når enighed opnås, at fastsætte pris på det omstridte arbejde.
e. Hvor forhold taler herfor, kan prisen fastsættes efter en prøve periode, hvor arbejdsgang og timeforbrug kan registreres for den
omhandlede operation.
7. Faglig voldgift
Ved faglig voldgift skal den klagende organisation fremsende klageskrift til den indklagede organisation således, at klageskriftet er den
indklagede organisation i hænde senest en måned før datoen for afholdelse af faglig voldgift.
a. Den indklagede organisation skal fremsende svarskrift til den klagende organisation således, at svarskriftet er den klagende
organisation i hænde senest 14 dage før datoen for afholdelse af faglig voldgift.
b. Såfremt ovennævnte tidsfrister ikke overholdes, kan den organisation som for sent har modtaget klageskift/svarskrift forlange, at den
faglige voldgift udsættes, så de nævnte tidsfrister overholdes.
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8. Arbejdsretten
I tilfælde af påstået brud på en kollektiv overenskomst, indgået af hovedorganisationerne eller deres medlemmer, skal der, inden klagen
indbringes for Arbejdsretten, afholdes fællesmøde under hovedorganisationernes medvirken.
9. Generelt
Såfremt ovenstående tidsfrister ikke overholdes, har den part, der ikke overholder tidsfristen, tabt sagen. Ovenstående kan kun fraviges,
såfremt der mellem organisationerne er truffet skriftlig aftale herom.”
4.2. Tilkendegivelse af 19. januar 2017 i FV 2016.0084
I tilkendegivelse af 19. januar 2017 (FV 2016.0084) har opmanden (forhenværende højesteretsdommer Poul Sørensen) taget stilling til en
uoverensstemmelse mellem parterne, ”om der i maleroverenskomstens § 10, stk. 2, er fornøden hjemmel for fagretlig behandling af
arbejdsmiljøspørgsmål”.
Malerforbundet i Danmark nedlagde under sagen følgende påstande: ”principalt at de forhold, som medførte en flerhed af påbud til
virksomheden ... A/S fra Arbejdstilsynet af 25. august 2015, udgør brud på Maleroverenskomstens § 10, stk. 2 subsidiært at
Maleroverenskomstens § 10, stk. 2, ikke er begrænset til at gælde de såkaldte ”kodenumre” som omtalt i overenskomstens § 10, stk. 1.”
Danske Malermestre på vegne af et medlem (et aktieselskab) påstod frifindelse og nedlagde følgende selvstændige påstande: ”principalt
at indklagedes (Danske Malermestres) deltagelse i fagretlige møder om arbejdsmiljøspørgsmål, jf. overenskomstens § 10, er en
kutyme/praksis, der kan opsiges med et rimeligt varsel uafhængigt af overenskomstens udløb, subsidiært med et rimeligt varsel til
overenskomstens udløb. subsidiært at det udelukkende er gældende arbejdsmiljølovgivning pr. 1. marts 1973, der er omfattet af
overenskomstens § 10, stk. 2.”
I tilkendegivelsen hedder det bl.a.:
”Efter bevisførelse, procedure og votering var parterne enige om at afslutte sagen i overensstemmelse med opmandens mundtligt
begrundede tilkendegivelse, hvorefter klagers principale påstand ville blive taget til følge, ligesom klager ville blive frifundet for indklagedes
påstande.
Opmandens begrundelse og resultat
§ 10 blev indsat i Maleroverenskomsten i 1973, i alt væsentligt ligelydende med de nugældende bestemmelser. Det skete dengang dels
under overskriften ”Sikkerhedsbestemmelser /forgiftningsfarer m.m.)”, dels med henvisning i stk. 1 til Arbejdstilsynets publikation om
mærkning med tilhørende sikkerhedsforanstaltninger for bygningsmaling, idet dette regelsæt først forelå i bekendtgørelsesform i 1982.
§ 10 blev indsat på et tidspunkt, hvor der var meget betydelig fokus på malernes sikkerhed ved anvendelse af de forskellige former for
bygningsmaling, og hvor Arbejdstilsynet i 1968, revideret i 1973, i samarbejde med malermestrene, forbundet og farve- og lakindustrien
havde udgivet henholdsvis publikation nr. 21 og nr. 41 om mærkning m.v. af bygningsmalinger, der i 1973 blev henvist til i stk. 1.
Her overfor nævner § 10, stk. 2, både sikkerheds- og velfærdsbestemmelser. Overenskomstens parter henviste allerede i 1975 og 1976 på
timands- og mæglingsmøder til § 10, stk. 2, i sager om manglende stillads og manglende velfærdsforanstaltninger. Hertil kommer, at det i
bilag 4 til Maleroverenskomsten om servicemedarbejdere i nr. 10 under overskriften ”Arbejdsmiljøbestemmelser” hedder: ”Vedrørende
arbejdsmiljø gælder bestemmelserne i maleroverenskomstens § 10.”
På denne baggrund er det ubetænkeligt at fastslå, at § 10, stk. 2., i overensstemmelse med sin ordlyd ikke er begrænset til at angå den i
stk. 1 nævnte bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre, men at bestemmelsen generelt henviser til de til enhver tid givne sikkerhedsog velfærdsbestemmelser og dermed også omfatter de forhold vedrørende foranstaltninger mod udvikling og spredning af blyholdigt
materiale/blystøv, mundtlig og skriftlig instruktion ved afrensning af blyholdig maling på udvendige vinduer samt sikring mod nedstyrtning fra
stillads, der er nævnt i Arbejdstilsynets påbud af 25. august 2015 til [virksomhed1] A/S.
Spørgsmålet er herefter, om § 10, stk. 2, som hævdet af klager implementerer de offentligretligt gældende og sanktionerede
velfærdsbestemmelser i overenskomsten på en sådan måde, at disse bestemmelser i givet fald tillige kan håndhæves fagretligt som
overenskomstbrud.
Ifølge fagretlig praksis og teori skal der som udgangspunkt være udtrykkelig støtte i overenskomstteksten for at anse lovregler som en
integreret del af overenskomstforholdet mellem parterne. Overenskomstparternes fælles forståelse af overenskomsten må dog også i så
henseende tillægges afgørende betydning.
Hverken for så vidt angår § 10, stk. 1, eller § 10, stk. 2, følger det entydigt af ordlyden, at henholdsvis bekendtgørelsen om fastsættelse af
kodenumre og givne sikkerheds- og velfærdsbestemmelser er blevet gjort til en integreret del af overenskomstforholdet. Ordlyden af begge
bestemmelser giver dog mulighed for en sådan forståelse, og det kan som ubestridt lægges til grund, at overenskomstparterne i 1973
tilsigtede, at i hvert fald § 10, stk. 1, udtrykte en egentlig overenskomstmæssig forpligtelse.
Allerede i Malerforbundets kongresberetning fra 1974 hedder det:
Som noget helt nyt fik vi ved denne overenskomstfornyelse gennemført en paragraf om sikkerhedsbestemmelser. Paragraffen er sådan
affattet, at den omhandler alle de velfærds- og sikkerhedsbestemmelser, der gælder i dag og de, der eventuelt måtte komme. Dette betyder,
at hele dette område er omfattet af overenskomsten og kan fagretslig behandles. Det ligger derfor klart, at misligheder af enhver art inden
for området kan behandles fagretsligt således at vi selv får hånd i hanke med disse spørgsmål og ikke behøver at afvente en løsning fra de
offentlige myndigheder.
I overensstemmelse hermed anføres det i referatet fra et timandsmøde den 8. oktober 1975 i en sag, hvor forbundet med henvisning til § 10,
stk. 2, havde påtalt, at et større udvendigt vinduesarbejde blev udført fra stiger:
”Sagen drejer sig om: Overtrædelse af overenskomstens § 10, stk. 2, vedr. større udvendigt vinduesarbejde.
Sagen diskuteredes og sluttede med, at organisationerne konstaterede, at det pågældende udvendige malerarbejde skal udføres fra
stillads.”
Tilsvarende blev der på et timandsmøde den 25. november 1977 vedtaget bod for manglende velfærdsforanstaltninger med henvisning til §
10, stk. 2. Jf. også bodsvedtagelse på et timandsmøde den 1. juli 1977.
I de følgende år ses der adskillige tilfælde af bodsvedtagelse både på mæglingsmøder, fællesmøder og retsformandsafgørelser i
Arbejdsretten – herunder også A2007.519 om manglende skurfaciliteter vedrørende overenskomsten mellem Dansk Byggeri og
Malerforbundet – uden at der fra arbejdsgiversiden er blevet fremsat indsigelse mod den herved forudsatte forståelse af overenskomstens §
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10, stk. 2.
Først i en sag for Arbejdsretten i 2012 (AR2012.0385) blev der fra arbejdsgiverside rejst spørgsmål om rækkevidden af overenskomstens
§ 10, stk. 2. Men sagen blev udenretligt forligt, uden at der blev taget stilling til spørgsmålet. Men efterfølgende ses desuagtet forsat rejst og
behandlet fagretlige sager under påberåbelse af § 10, stk. 2, uden at der rejses spørgsmål om rækkevidden af bestemmelsen.
Indsigelse vedrørende rækkevidden af § 10, stk. 2, blev på ny rejst fra arbejdsgiversiden for Arbejdsretten i sag AR2015.0709, hvor sagen
efter retsformandens bestemmelse blev udsat med henblik på faglig voldgift til afgørelse af fortolkningsspørgsmålet, og det er denne
retsformandsafgørelse, der danner grundlaget for nærværende faglige voldgiftssag.
På den således anførte baggrund må det lægges til grund, at det umiddelbart efter, at bestemmelserne i § 10 blev indsat i
Maleroverenskomsten i 1973, entydigt fremstod som overenskomstparternes fælles forståelse af § 10, stk. 2, at også manglende
iagttagelse af de til enhver tid gældende bestemmelser om velfærdsforanstaltninger udgør overenskomstbrud, der på sædvanlig vis kan
undergives fagretlig forhandling og afgørelse, samt at overenskomstparterne i de efterfølgende mange år har handlet i overensstemmelse
med denne forståelse af § 10, stk. 2.
Klager har herefter godtgjort, at de forhold, der den 25. august 2015 medførte en flerhed af påbud til virksomheden ... A/S fra
Arbejdstilsynet, udgør brud på Maleroverenskomstens § 10, stk. 2, og klagers principale påstand tages derfor til følge.
Allerede fordi § 10, stk. 2, siden bestemmelsens indsættelse i Maleroverenskomsten i 1973 i kraft af overenskomstparternes fælles
forståelse har haft det af klager under sagen hævdede indhold, findes der ikke at foreligge nogen kutyme mellem parterne, endsige om en
kutyme, der kan opsiges uafhængigt af overenskomsten. § 10, stk. 2, findes endvidere, ligesom det udtrykkelig er anført i stk. 1, at måtte
forstås som en henvisning til de til enhver tid givne bestemmelser. Klager frifindes derfor for indklagedes selvstændige påstande.”
4.3. Protokollat nr. 2 til AKT lands- og tillægsoverenskomst
I protokollat nr. 2 til AKT lands- og tillægsoverenskomst 2020 mellem DI Overenskomst I og Fagligt Fælles Forbund er der fastsat
processuelle regler om behandling af sager om velfærdsforanstaltninger. Det hedder bl.a.:
”Såfremt der ved mæglingsmødet ikke kan opnås enighed i sagen, skal spørgsmålet ved en af parternes begæring forelægges
Arbejdstilsynet med henblik på indhentelse af en vejledende udtalelse, inden sagen kan videreføres i henhold til Lands- og
Tillægsoverenskomstens bilag 14 om Regler for behandling af faglig strid. Hvis sagen forelægges Arbejdstilsynet, løber fristen for
videreførelse ved faglig voldgift, jf. stk. 3 i bilag 14 om Regler for behandling af faglig strid, fra tidspunktet, hvor Arbejdstilsynets vejledende
udtalelse foreligger, medmindre anden frist aftales.
Ved fastsættelse af eventuel bod i Arbejdsretten for overtrædelse af arbejdsmiljø-reglerne vedrørende velfærdsforanstaltninger, er der
mellem parterne enighed om, at en eventuel bod udgør op til kr. 10.000, dog maksimalt svarende til bødeniveauet ved overtrædelse af
arbejdsmiljøloven. Såfremt sagen behandles ved faglig voldgift, kan den faglige voldgift ligeledes fastsætte bod efter dette afsnit.”
5. Arbejdsmiljølovgivningen
I arbejdsmiljølovens § 72, stk. 1, nr. 7, og § 77 (lovbekendtgørelse nr. 674 af 25. maj 2020) hedder det bl.a.:
”§ 72. Arbejdstilsynet har til opgave at:
7) påse, at loven og de forskrifter, der gives med hjemmel i loven, overholdes, bortset fra §§ 17 a-c.
...
§ 77. Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse om forhold, der strider mod loven eller mod regler eller afgørelser i medfør af loven, og kan
herunder påbyde, at forholdene bringes i orden straks eller inden en frist.
Stk. 2. Skønner Arbejdstilsynet det nødvendigt for at afværge en overhængende, betydelig fare for de ansattes eller andres sikkerhed eller
sundhed, kan det påbyde, at faren straks imødegås, herunder
1) at de tilstedeværende øjeblikkeligt fjerner sig fra farezonen,
2) at brugen af en maskine, en maskindel, en beholder, en præfabrikeret konstruktion, et apparat, et redskab, et andet teknisk
hjælpemiddel eller et stof eller et materiale standses, eller
3) at arbejde i øvrigt standses.” I arbejdsmiljølovens § 72 b hedder det:
”§ 72 b. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at Arbejdstilsynet ikke har til opgave at påse overholdelsen af regler, der
udstedes i medfør af denne lov, når en tilsvarende forpligtelse er dækket af en kollektiv overenskomst, hvor aftaleparterne er
landsdækkende myndigheder eller organisationer på den ene side og en landsdækkende lønmodtagerorganisation på den anden side.
Stk. 2. Arbejdsgiveren skal dokumentere, at en tilsvarende forpligtelse er dækket af en kollektiv overenskomst, jf. stk. 1.
Stk. 3. Uanset stk. 1 har Arbejdstilsynet til opgave at påse overholdelsen af reglerne, hvis den faglige aftalepart ikke agter at iværksætte
fagretlig behandling for overtrædelse af forpligtelser, som er dækket af en kollektiv overenskomst, jf. stk. 1.
Stk. 4. Uanset stk. 1 har Arbejdstilsynet til opgave at påse overholdelsen af reglerne i forhold til ansatte, som ikke er dækket af en kollektiv
overenskomst.
Stk. 5. Stk. 1-4 gælder ikke for aftaler indgået i henhold til § 7, stk. 1, § 7 a, stk. 2, § 17 c og § 55.”
I medfør af bl.a. arbejdsmiljølovens § 72 b har beskæftigelsesministeren udstedt bekendtgørelse nr. 1156 af 25. november 2004 (som
ændret ved bekendtgørelse nr. 1244 af 6. december 2006 og bekendtgørelse nr.1092 af 24. november 2009) om begrænsning af
Arbejdstilsynets tilsyn med overholdelsen af visse arbejdsmiljøregler.
Det fremgår af bekendtgørelsens § 1, at den finder anvendelse, når der er indgået en kollektiv overenskomst mellem arbejdsmarkedets
parter, således at tvister vedrørende områder dækket af kollektiv overenskomst afgøres i det fagretlige system.
I bekendtgørelsens § 2 hedder det bl.a.:
”§ 2. Arbejdstilsynet har ikke til opgave at påse overholdelsen af nedennævnte bestemmelser i arbejdsmiljølovgivningen, når en tilsvarende
forpligtigelse er dækket af en kollektiv overenskomst, hvor aftaleparterne er landsdækkende organisationer på den ene side og en
landsdækkende lønmodtagerorganisation på den anden side:
1) bestemmelser på det psykosociale område ... bortset fra bestemmelser, der omfatter vold, risiko for vold og alenearbejde, der
indebærer en voldsrisiko,
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2) bestemmelser om ensidigt, gentaget arbejde ...,
3) bestemmelser om personlige værnemidler ... dog undtagen brug af følgende værnemidler ...
4) bestemmelser om velfærdsforanstaltninger ... dog undtagen bestemmelser om velfærdsforanstaltninger i forbindelse med ...”

6. Forklaringer
[person1] har forklaret bl.a., at han er forbundsformand i Malerforbundet.
Han var sidedommer i FV 2016.0084, hvor der blev afgivet tilkendegivelse den 19. januar 2017. Ingen af parterne i den sag lagde vægt på,
at der var givet påbud fra Arbejdstilsynet. Derimod blev der lagt stor vægt på referaterne fra mæglingsmøder fra 1970’erne, hvor de
personer, der deltog, havde været med til at forhandle overenskomstens § 10 i 1973.
Han har været med til mæglingsmøder, hvor der er indgået forlig om bod for overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen. Der har ikke været
sondret mellem sikkerheds- og velfærdsforanstaltninger. Hvis sagerne ikke var blevet forligt, var de blevet videreført i Arbejdsretten.
[person2] har forklaret, at han er næstformand i Malernes Fagforening, [by1]. Han blev ansat i fagforeningen i 2006 og havde forinden været
sikkerhedsrepræsentant på flere arbejdspladser og taget en arbejdsmiljøuddannelse.
Han tager ofte ud på arbejdspladser for at se, om arbejdsmiljøreglerne overholdes. Det kræver sjældent teknisk viden at konstatere dette.
Han sørger for at tage billeder og sikre sig vidner. Hvis han mener, at reglerne er overtrådt, afholdes der mæglingsmøder. Han er aldrig ude
for, at arbejdsgiveren ønsker Arbejdstilsynet involveret.
Han har været med i Malerfagets Sikkerhedsudvalg i [by1] (MSK), som blev etableret i 1970’erne, og som bestod af repræsentanter for
Malerforbundet og Danske Malermestre. I 1980’erne foretog de 4-5 fælles arbejdspladsbesøg om året, men i dag eksisterer MSK næsten
ikke. Arbejdstilsynet blev ikke involveret. Det er ikke rigtigt, som Danske Malermestre har anført, at sager, hvor der var uenighed, blev
overladt til Arbejdstilsynet.
Han har til brug for denne sag gennemgået 100 sager, hvor der er indgået forlig om bod som følge af overtrædelse af arbejdsmiljøreglerne.
Kun i fire sager havde Arbejdstilsynet været på arbejdspladsen, og det var på et tidligere tidspunkt end den overtrædelse, der medførte
bod, og ikke på fagforeningens foranledning. Det er svært at få Arbejdstilsynet ud på en arbejdsplads, medmindre der er overhængende
fare.
[person3] har forklaret bl.a., at han er næstformand i den afdeling af Malerforbundet, der dækker Østjylland. Han blev ansat i forbundet i
2010 og havde forinden været arbejdsmiljørepræsentant.
I de sager, som han har været involveret i, om overtrædelse af arbejdsmiljø-reglerne og dermed brud på overenskomstens § 10 har det ikke
været på tale at involvere Arbejdstilsynet.
[person4] har forklaret bl.a., at han var kontorchef i Danske Malermestre indtil 2008.
Han blev ansat i 1983 og kom da ind i MSK. Dengang mødtes arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanter 3-4 gange om året og kørte
uanmeldt ud på arbejdspladser. De skrev herefter til arbejdsgiveren, og hvis noget ikke var i orden, fik arbejdsgiveren en frist til at rette op
på det. Hvis der var tale om grove overtrædelser af arbejdsmiljøreglerne, kontaktede de Arbejdstilsynet. De havde en god kontakt i
Arbejdstilsynet ved navn [person6], som tidligere havde været ansat i Malerforbundet, og som kom, når de ringede.
Han er ikke enig i, at de personer, som deltog i de mæglingsmøder i 1970’erne, hvorfra referaterne indgik i tilkendegivelsen i FV
2016.0084, var nøglepersoner ved overenskomstforhandlingerne i 1973.
[person5] har forklaret bl.a., at han afløste [person4] i 2008.
De havde et godt samarbejde med fagforeningen om overholdelse af arbejdsmiljøregler. Budskabet har altid været, at hvis man ikke blev
enige, så skulle Arbejdstilsynet involveres.
I årene frem til 2012 skete der et paradigmeskifte, idet Malerforbundet ville gå direkte til mæglingsmøde i stedet for først at yde rådgivning
til arbejdsgiveren. Det fik ham til at overveje, om det virkelig kunne være meningen med overenskomstens § 10, og til at undersøge
bestemmelsens historie.
Når der i sager, han har været involveret i, er indgået forlig om betaling af bod, er det ikke altid udtryk for, at der var enighed om, at
arbejdsmiljøreglerne var overtrådt, eller at sagen kunne afgøres i det fagretlige system. Det kunne også skyldes, at arbejdsgiveren ønskede
sagen afsluttet.

7. Anbringender
Malerforbundet i Danmark har anført navnlig, at Malerforbundet i FV 2016.0084 fik medhold i, at maleroverenskomstens § 10, stk. 2,
betyder, at manglende iagttagelse af de til enhver tid gældende bestemmelser om velfærds- og sikkerhedsforanstaltninger udgør
overenskomstbrud, der på sædvanlig vis kan undergives fagretlig forhandling og afgørelse. Ordlyden af § 10, stk. 2, giver ikke holdepunkter
for en forståelse, hvorefter det er en betingelse, at der skal foreligge et påbud eller anden afgørelse fra Arbejdstilsynet, før brud på velfærdsog sikkerhedsregler kan behandles og afgøres fagretligt. Der er heller ikke i tilkendegivelsen i FV 2016.0084 holdepunkter for en sådan
forståelse. Der kan endvidere ikke i § 17 om behandling af faglig strid indfortolkes en sådan indskrænkning af Arbejdsrettens kompetence.
Der er heller ikke grundlag for en sondring mellem velfærds- og sikkerhedsforanstaltninger med hensyn til, om overtrædelser kan behandles
fagretligt.
Den omfattende og ganske klare praksis, som parterne har fulgt vedrørende § 10, stk. 2, i godt 45 år, kan på ingen måde udlægges til støtte
for arbejdsgiversidens nye standpunkt. Så vidt ses har Arbejdstilsynet kun været involveret i den sag, der førte til tilkendegivelsen i FV
2016.0084. I de øvrige sager ses det alene at være overenskomstparterne – og i et par tilfælde – Arbejdsretten – som har vurderet, om der
forelå brud på velfærds- og sikkerhedsregler og dermed på overenskomstens § 10, stk. 2. Om Arbejdstilsynet har været involveret, vil alene
kunne tillægges bevismæssig betydning.
§ 10, stk. 2, indebærer ikke en delegation eller fratagelse af Arbejdstilsynets kompetence, der består ved siden af adgangen til at behandle
overtrædelser i det fagretlige system.
Danske Malermestre har anført navnlig, at parterne med indførelsen af § 10, stk. 2, i overenskomsten ikke har aftalt, at spørgsmål om,
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hvorvidt der er sket en overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen skal kunne behandles fagretligt, uden at Arbejdstilsynet forinden har truffet
afgørelse om, at der foreligger et brud på arbejdsmiljølovgivningen. Hvis dette var tilfældet, skulle det klart fremgå af
overenskomstbestemmelsen, og det gør det ikke.
Overenskomstparternes praksis understøtter ikke, at det har været parternes hensigt, at sager om brud på overenskomstens § 10, stk. 2,
kan behandles i Arbejdsretten og ved faglig voldgift uden en forudgående afgørelse fra Arbejdstilsynet. Parternes praksis er alene udtryk for,
at overenskomstparterne historisk set har haft stor involvering i arbejdsmiljøspørgsmål, og parterne har derfor selv fundet løsninger i de
sager, hvor de har kunnet blive enige herom.
Parternes aftale må fortolkes i overensstemmelse med kompetencefastlæggelsen i arbejdsmiljøloven og arbejdsretsloven. Ifølge
arbejdsmiljølovens § 72, stk. 1, nr. 7, og § 77 har Arbejdstilsynet enekompetence til at påse overholdelsen af arbejdsmiljølovgivningen og
træffe afgørelser om brud herpå. Delegation af kompetence fra en offentlig myndighed til private kræver udtrykkelig lovhjemmel, og en
sådan hjemmel findes ikke uden for de afgrænsede områder, der er omfattet af arbejdsmiljølovens § 72 b. § 72 b omfatter
velfærdsforanstaltninger.
Danske Malermestres forståelse harmonerer med opmandens tilkendegivelse i FV 2016.0084, hvor Arbejdstilsynet først havde truffet
afgørelse om, at arbejdsmiljøloven i fire konkrete tilfælde var brudt. Efter dette vurderede opmanden, at der var sket brud på
overenskomsten.
Hvis overenskomstens § 10, stk. 2, må forstås sådan, at overenskomstparterne har aftalt en selvstændig adgang for parterne til at
håndhæve overholdelsen af samtlige bestemmelser i arbejdsmiljølovgivningen, må denne aftale tilsidesættes som helt eller delvis ugyldig,
idet den strider mod arbejdsmiljøloven, hvorefter kompetencen tilkommer Arbejdstilsynet.

8. Opmændenes begrundelse og resultat
I sin tilkendegivelse af 19. januar 2017 (FV 2016.0084), som parterne accepterede, tog opmanden stilling til, om maleroverenskomstens §
10, stk. 2, implementerer de offentligretligt gældende og sanktionerede sikkerheds- og velfærdsbestemmelser i overenskomsten på en
sådan måde, at disse bestemmelser i givet fald tillige kan håndhæves fagretligt som overenskomstbrud.
Opmanden anførte indledningsvis, at der ifølge fagretlig praksis og teori som udgangspunkt skal være udtrykkelig støtte i
overenskomstteksten for at anse lovregler som en integreret del af overenskomstforholdet mellem parterne, men at overenskomstparternes
fælles forståelse også må tillægges afgørende betydning. Herefter bemærkede opmanden, at det ikke følger entydigt af ordlyden, at givne
sikkerheds- og velfærdsbestemmelser er blevet gjort til en integreret af overenskomstforholdet, men at ordlyden dog giver mulighed for en
sådan forståelse. Efter en gennemgang af parternes ageren gennem årene lagde opmanden til grund, at det umiddelbart efter, at § 10 blev
indsat i maleroverenskomsten i 1973, entydigt fremstod som overenskomstparternes fælles forståelse af § 10, stk. 2, at manglende
iagttagelse af de til enhver tid gældende bestemmelser om velfærdsforanstaltninger udgør overenskomstbrud, der på sædvanlig vis kan
undergives fagretlig forhandling og afgørelse, samt at overenskomstparterne i de efterfølgende mange år havde handlet i
overensstemmelse med denne forståelse af § 10, stk. 2.
Klager fik herefter medhold i, at de forhold, der havde medført en flerhed af påbud til virksomheden fra Arbejdstilsynet, udgjorde brud på
overenskomstens § 10, stk. 2.
Efterfølgende er der mellem parterne opstået uenighed om, hvorvidt det er en forudsætning for fagretlig behandling af sager om brud på
overenskomstens § 10, stk. 2, at Arbejdstilsynet forinden har truffet afgørelse om overtrædelse af de pågældende sikkerheds- og
velfærdsbestemmelser, således som det var tilfældet i FV 2016.0084.
Opmændene finder, at opmandens tilkendegivelse i FV 2016.0084 må forstås på den måde, at ”alle givne sikkerheds- og
velfærdsbestemmelser” med overenskomstens § 10, stk. 2, er blevet gjort til en integreret del af overenskomsten med den virkning, at
manglende overholdelse af de til enhver tid gældende sikkerheds- og velfærdsbestemmelser udgør overenskomstbrud, der på sædvanlig
vis kan undergives fagretlig forhandling og afgørelse.
Som anført havde Arbejdstilsynet i FV 2016.0084 givet virksomheden en flerhed af påbud, og det fremgår ikke udtrykkeligt af
tilkendegivelsen, om det, der i tilkendegivelsen er anført om ”overenskomstbrud, der på sædvanlig vis kan undergives fagretlig forhandling
og afgørelse”, er betinget af, at der forinden foreligger en afgørelse fra Arbejdstilsynet om overtrædelse af bestemmelserne, når der ikke
mellem parterne er enighed om, at bestemmelserne er overtrådt.
Generelt bemærkes, at begrænsninger i adgangen til på sædvanlig måde at forfølge påståede overenskomstbrud i det fagretlige system
må kræve hjemmel. Som eksempel på en sådan begrænsning kan fra et andet overenskomstområde nævnes protokollat nr. 2 til AKT landsog tillægsoverenskomst 2020 mellem DIO I og 3F. Hvis der ikke kan opnås enighed mellem parterne på mæglingsmødet, er det i
protokollatet bestemt, at spørgsmålet om brud på velfærdsforanstaltninger ved en af parternes begæring skal forelægges Arbejdstilsynet
med henblik på en vejledende udtalelse, inden sagen kan videreføres i henhold til reglerne for behandling af faglig strid.
Maleroverenskomsten indeholder hverken i § 10 eller i § 17 noget krav om, at et påstået brud på overenskomstens § 10, stk. 2, kun kan
forfølges fagretligt, hvis Arbejdstilsynet forinden har truffet afgørelse om, at der foreligger en overtrædelse, når parterne ikke er enige om
det. Det er heller ikke godtgjort, at parterne har haft en fælles forståelse om, at det i tilfælde af uenighed er en betingelse for fagretlig
behandling, at Arbejdstilsynet forinden har truffet afgørelse om overtrædelsen.
På den baggrund finder opmændene, at det ikke er en betingelse for, at en påstået overtrædelse af maleroverenskomstens § 10, stk. 2, kan
håndhæves fagretligt, at Arbejdstilsynet forinden har truffet afgørelse om overtrædelsen.
Indklagede har subsidiært gjort gældende, at en ordning, hvorefter et påstået brud på overenskomstens § 10, stk. 2, kan håndhæves
fagretligt, uden at Arbejdstilsynet forinden har truffet afgørelse om overtrædelsen, er ugyldig som værende i strid med Arbejdstilsynets
kompetence.
Som anført har parterne med overenskomstens § 10, stk. 2, gjort alle givne sikkerheds- og velfærdsbestemmelser til
overenskomstbestemmelser, og disse bestemmelser kan ligesom andre overenskomstbestemmelser håndhæves fagretligt. Med ordningen
delegeres der ikke kompetence fra Arbejdstilsynet til private, og Arbejdstilsynets kompetence består uberørt af ordningen. Ved den
overenskomstmæssige regulering har parterne således ikke afskåret Arbejdstilsynet fra at udøve sine beføjelser efter arbejdsmiljøloven.
På den baggrund kan parternes aftale ikke tilsidesættes som værende i strid med Arbejdstilsynets kompetence.
Sammenfattende tages klagers påstand til følge.
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Thi bestemmes:
Danske Malermestre skal anerkende, at manglende iagttagelse af de til enhver tid gældende sikkerheds- og velfærdsbestemmelser, jf.
maleroverenskomstens § 10, stk. 2, udgør overenskomstbrud, der på sædvanlig vis kan undergives fagretlig forhandling og afgørelse, og at
dette også gælder i sager, hvor Arbejdstilsynet ikke har truffet afgørelse.
Hver part skal betale egne sagsomkostninger og halvdelen af opmændenes honorar.
København, den 1. juli 2020
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Bilag 21.1

Kendelse af 4. marts 2022 i faglig voldgift FV 2021-1143:
Malerforbundet i Danmark
(forbundssekretær Jesper Carl)
mod
Danske Malermestre
for
Connection Group ApS
Jellingvej 5
9230 Svenstrup
CVR 41045191
(afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen)

1. Uoverensstemmelsen
Sagen angår et vikarbureaus aflønning af udenlandsk arbejdskraft. Hovedspørgsmålet er, om
der er ført fornødent bevis for eksistensen af en lokalaftale om timeløn i brugervirksomheden.
Klager har nedlagt påstand om, at den indklagede virksomhed, Connection Group ApS, til
Malerforbundet i Danmark skal betale 226.359,26 kr., subsidiært et efter voldgiftsrettens skøn
fastsat lavere beløb, alt med tillæg af procesrente fra indgivelse af klageskrift den 3. februar
2022.
Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et mindre beløb efter
voldgiftsrettens skøn.
2. Sagens behandling ved faglig voldgift
Sagen er den 4. marts 2022 forhandlet for en faglig voldgiftsret med undertegnede, fhv.
højesteretspræsident Børge Dahl, som formand og opmand og følgende partsudpegede
medlemmer: forbundssekretær Kim Lasse Petersen, Malerforbundet, og chefkonsulent Henrik
Bau, Danske Malermestre.
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Der blev afgivet forklaring af:
-

Kenny Nielsen, tidligere ansat i Malerfirmaet Carsten Sørensen i 12 år, senest fra 2014
til 2020, tillidsrepræsentant 2016-2020.

-

Thomas Lang, næstformand, Afdeling Øst/Vest, Malerforbundet, siden 2016.

Da der efter procedure og votering ikke blandt de partsudpegede medlemmer af den faglige
voldgiftsret var enighed om en afgørelse, skulle denne træffes af opmanden, som med en
nærmere begrundelse tilkendegav, at der ved kendelse i sagen ville blive klager medhold.
Parterne er enige om, at sagen kan afsluttes med en begrundet kendelse uden fuldstændig
sagsfremstilling og gengivelse af de afgivne forklaringer og parternes procedurer, jf.
arbejdsretslovens § 28, stk. 5.
3. Opmandens bemærkninger
Den indklagede virksomhed, Connection Group ApS, driver virksomhed som vikarbureau og
er medlem af Danske Malermestre. Overenskomsten mellem Danske Malermestre og
Malerforbundet i Danmark indeholder et bilag 5 om vikararbejde. Det hedder heri om
vikarbureauer, der er medlem af Danske Malermestre, bl.a., at ansættelse af vikarer på Danske
Malermestre overenskomstområder ”er omfattet af gældende overenskomster mellem
parterne”, og at: ”Det omfatter også de for arbejdsfunktionen bestående lokalaftaler og
kutymer.”
I perioden maj-oktober 2020 udsendte Connection Group mellem 2 og 10 vikarer til at arbejde
i en brugervirksomhed, Malerfirmaet Carsten Sørensen A/S, på arbejdspladsen DNVGødstrup. Det er oplyst, at Malerfirmaet Carsten Sørensen A/S, der havde Carsten Sørensen
som direktør, gik konkurs i maj 2021, men få uger senere er videreført i et nyt selskab, ligeledes
med Carsten Sørensen som direktør.
Det fremgår af de udsendte maleres lønsedler, at de blev aflønnet med 135,00 kr. i timen, og at
de til sammen arbejdede i ca. 6.000 timer på pladsen.
Det er klagers opfattelse, at der i brugervirksomheden var en lokalaftale, hvorefter alle malere
skulle have en og samme timeløn på 164,00 kr., og at virksomheden derved har betalt 29 kr.
for lidt i timen for samtlige præsterede timer. Med tillæg af feriegodtgørelse, søgnehelligdags2
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og feriefridagsbetaling samt pension har klager beregnet, at der er sket underbetaling med
226.359,36 kr.
Indklagede har ikke haft bemærkninger til beregningen. Indklagede har imidlertid gjort
gældende, at der ikke til understøttelse af det rejste besparelseskrav er ført fornødent bevis for
eksistensen af en lokalaftale som hævdet af klager.
Det er imidlertid opmandens bedømmelse, at det efter det fremlagte materiale og de afgivne
forklaringer må lægges til grund, at der i 2020 i brugervirksomheden blev arbejdet i henhold
til en lokalaftale om en timeløn på 164 kr. til alle malere i Malerfirmaet Carl Sørensen. Kenny
Nielsen og Thomas Lang har forklaret, at Carl Sørensen mener, at forskellig løn giver splid, og
at der i deres tid altid i Malerfirmaet Carl Sørensen har været en lokalaftale om samme timeløn
til alle. Kenny Nielsen har endvidere forklaret, at han i 2017 som tillidsrepræsentant indgik en
lokalaftale, hvorefter der til alle skulle betales en timeløn på 164 kr., at han blev aflønnet efter
den, og at der ikke var nogen i firmaet, som fik mere eller mindre end 164 kr. i timen, når de
arbejdede på timeløn. Rigtigheden af disse forklaringer understøttes af fremlagte referater af
lønforhandlinger mellem virksomheden og svendeklubben, af fremlagt mail-korrespondance
fra 2017 mellem Kenny Nielsen og henholdsvis medlemmer af svendeklubben i Malerfirmaet
Carl Sørensen og Malerforbundet ved bl.a. Thomas Lang og af fremlagte lønsedler for ansatte
i Malerfirmaet Carl Sørensen med arbejde på samme plads i samme periode.
Der må på denne baggrund gives klager medhold i det rejste krav.
Thi bestemmes:
Connection Group ApS skal til Malerforbundet i Danmark inden 14 dage betale 226.359,26 kr.
med tillæg af procesrente fra den 3. februar 2022.
Hver part bærer egne omkostninger ed sagens behandling og halvdelen af udgiften til opmand.

Børge Dahl
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Bilag 21.2

Kendelse af 10. januar 2022 i faglig voldgiftssag FV 2021-952:
Malerforbundet
(forbundssekretær Jesper Carl)
mod
DI Overenskomst III
for
Entreprenør-Gruppen 786-92 A/S
Solrød Center 70, 1. 1.
2680 Solrød
CVR-nr. 41057580
(advokat Mette Qvistgaard Væggemose)

1. Uoverensstemmelsen
Sagen angår underbetaling af udenlandsk arbejdskraft. Sagen angår i første række, hvad der
bevismæssigt kan lægges til grund om omfang af præsteret arbejde og foretagen lønudbetaling.
2. Sagens behandling ved faglig voldgift
Undertegnede, fhv. højesteretspræsident Børge Dahl, er ved Arbejdsrettens brev af 30. august 2021
efter parternes fælles anmodning udpeget som opmand i sagen.
Sagen er den 20. december 2021 forhandlet for en faglig voldgiftsret med opmanden som formand
og følgende partsudpegede medlemmer: forbundssekretær Kim Lasse Petersen, Malerforbundet,
og underdirektør Anja Bülow Jensen, DI.
Forhandlingen er foregået på grundlag af forudgående fagretlig behandling i form af 48-timersmøder, jf. nedenfor under 4.3, og skriftveksling omfattende klageskrift af 19. november 2021 med
bilag A-M, svarskrift af 3. december 2021 med bilag 1-5, replik af 14. december 2021 med bilag
N-S, duplik af 17. december 2021 med bilag 6-12, klagers processkrift A af 18. december 2021
1
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med bilag T-AE, indklagedes processkrift B af 19. december 2021 med bilag 13 og nyt bilag 7,
klagers e-mail af 19. december 2021 med nyt bilag AE.
Der er under forhandlingen afgivet forklaring af Søren Jespersen, faglig sekretær i Malernes
Fagforening Storkøbenhavn.
Forud for forhandlingen havde indklagede den 17. december 2021 fremsendt en deltagerliste med
bl.a. følgende angivelse:
”Parter/vidner:
På vegne af 786 Entreprenør-Gruppen Eriksen 92 A/S møder i stedet for Administrerende
direktør Amar Abrar Raja, Team Leder Peter Malik Harris
Michael Eriksen, forhenværende direktør, 786 Entreprenør-Gruppen Eriksen 92 A/S og
786 Vikariat-Gruppen Eriksen 92 ApS”
Der er under forhandlingen afgivet forklaring af Peter Malik Harris. Michael Eriksen har ikke
afgivet forklaring under forhandlingen, idet han er udeblevet fra denne.
Peter Malik Harris har om sig selv forklaret, at han tidligere har heddet Peter Välimaa Bodilsen.
Han har arbejdet for det indklagede selskab siden dets oprettelse i januar 2020. I kraft af sit store
netværk er en af hans hovedopgaver at skaffe kunder. Derudover har han tilsynsopgaver og
opgaver som repræsentant for selskabet ved byggemøder. Vedrørende arbejdet på Strandlodsvej
var det ham, som stod for kontakten til hovedentreprenøren, Cph Construction A/S, mens det var
Michael Eriksen, som stod for udførelsen af arbejdet på pladsen, og som instruerede
medarbejderne om opgaver og arbejdstid og tog sig af lønudbetaling mv., og han bistod Michael
Eriksen.
Efter procedure og votering var der ikke blandt de partsudpegede medlemmer af den faglige
voldgiftsret enighed om en afgørelse. Afgørelsen træffes derfor af opmanden. Parterne er enige
om, at dette kan ske ved kendelse uden fuldstændig sagsfremstilling og gengivelse af de afgivne
forklaringer og parternes procedurer, jf. arbejdsretslovens § 28, stk. 5.
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3. Overenskomstgrundlaget
Den indklagede virksomhed (i det følgende: Virksomheden) indgik den 4. januar 2021 en
tiltrædelsesoverenskomst med Malernes Fagforening Storkøbenhavn, hvorefter Virksomheden
forpligtede sig til ”fuldt ud at overholde den til enhver tid for malerfaget gældende prisliste og
overenskomst om løn, pension og arbejdsvilkår mellem: Danske Malermestre og Malerforbundet”.
Tiltrædelsesoverenskomsten er underskrevet af Michael Eriksen for Virksomheden og af Søren
Jespersen for fagforeningen.
Det hedder i tiltrædelsesoverenskomsten bl.a.:
”Udenlandske virksomheder/statsborgere
Når firmaet beskæftiger bygningsarbejdere der er udenlandske statsborgere – hvad enten
dette sker i et direkte ansættelsesforhold, eller via underentreprise – er, foruden indgået
overenskomst, følgende gældende:
Virksomheden informerer forbundets lokalafdeling om nyansættelser ved fremsendelse af
kopi af ansættelsesbevis og informere også om ophør af medarbejdere.
…
Arbejdet udføres på timeløn. Pt. kr. 215,28 pr. time. Lønnen reguleres en gang årligt …
Virksomheden forpligtes til at indsende kopi af lønsedler samt kopi af bankoverførelser til
den ansattes lønkonto, til Malernes Fagforening Storkøbenhavn på forlangende.
Hvor firmaet ønsker at benytte underentreprenører, vikarbureauer eller lignende påhviler
det firmaet – hvad enten disse er udenlandske eller danske – at denne overenskomst og
Hovedaftalen efterleves af disse.”
Om forståelsen af det citerede afsnit i tiltrædelsesoverenskomsten har Klager henvist til
Arbejdsrettens retsformandsafgørelse af 19. juni 2012 i sag A2011.0313 (LO for Malerforbundet
mod DA for DE Arbejdsgiver for Fitness World A/S). Den sag angik en virksomhed med en helt
tilsvarende tiltrædelsesoverenskomst, dog at timelønnen var 181,00 kr. Det hedder i afgørelsen
bl.a.:
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”Retsformanden bemærkede, at det fremgår klart og utvetydigt af ordlyden af
tiltrædelsesoverenskomsten, … at den indklagede virksomhed har forpligtet sig til at sikre,
at arbejde, der er omfattet af tiltrædelsesoverenskomsten, skal udføres som timeløn på pt.
181 kr., når indklagede beskæftiger bygningsarbejdere, der er udenlandske statsborgere,
hvad enten dette sker i direkte ansættelsesforhold eller via underentreprise.
Der er ikke under sagen oplyst omstændigheder, der kan begrunde en fortolkning af
tiltrædelsesoverenskomsten mod dens udtrykkelige ordlyd.
Det lægges herefter til grund, at den indklagede virksomhed har brudt
tiltrædelsesoverenskomsten i det omfang, udenlandske statsborgere har udført arbejde hos
den indklagede virksomhed, der er omfattet af tiltrædelsesoverenskomsten – også selv om
dette er sket via underentreprise – for en timeløn under 181 kr.”
Overenskomsten 2020-2023 mellem Danske Malermestre og Malerforbundet indeholder ligesom
Maleroverenskomsten 2020 mellem Dansk Byggeri (nu DI Overenskomst III) og Malerforbundet
bl.a.:
”Bilag 7
Udenlandske arbejderes løn og arbejdsvilkår ved udførelse af arbejde i Danmark
…
Timandsmøde
Hvis forbundet påviser omstændigheder, som giver anledning til at formode, at
overenskomstens bestemmelser ikke bliver overholdt, f.eks. hvis forbundet forgæves har
forsøgt at komme i kontakt med virksomheden, rettes der omgående henvendelse Danske
Malermestre[/Dansk Byggeri].
…
Sådanne henvendelser skal resultere i et omgående timandsmøde mellem
overenskomstparterne. Ud over overenskomstparterne deltager hvervgiver og den
udførende underentreprenør. Mødet afholdes på byggepladsen inden 48 timer medmindre
andet aftales.
Alle relevante baggrundsoplysninger fremlægges på timandsmødet. På timandsmødet
påhviler det underentreprenøren at bevise, at overenskomstens bestemmelser overholdes.
…
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Hvis ikke de relevante baggrundsoplysninger kan fremlægges på timandsmødet, skal disse
fremlægges for forbundet senest 72 timer efter timandsmødet.
…
Faglig voldgift
Hvis der ikke under timandsmødet umiddelbart kan opnås enighed …
…
Voldgiftsretten skal tage stilling til om overenskomstens bestemmelser er overholdt på
grundlag af de oplysninger, der er forelagt voldgiftsretten, og i det omfang det er muligt et
eventuelt efterbetalingskrav.
…”
Virksomheden er den 10. marts 2021 optaget som medlem af DI Overenskomst III. Det er
ubestridt, at Virksomheden er bundet af tiltrædelsesoverenskomsten i tre måneder efter
indmeldelsen.
4. Sagen kort fortalt
4.1. Virksomheden
Erhvervsstyrelsens CVR-register viser om Entreprenør-Gruppen 786-92 A/S, at virksomheden er
stiftet den 7. januar 2020 under navnet 786 Entreprenør-Gruppen Eriksen 92 ApS af selskabet
Holding 786-92 ApS, der ifølge CVR-registeret ligeledes er stiftet den 7. januar 2020. Begge
selskaber er ved stiftelsen registreret med Michael Eriksen som direktør og samme adresse i Sorø.
Holding 786-92 ApS er ifølge CVR-registeret stiftet af Michael Eriksen og med denne som legal
og reel ejer indtil den 5. marts 2020, hvor ejerskabet overgik til Basmillah Amar Raja og Hussam
Yasar Raja. Michael Eriksen er registreret som direktør i Holding fra den 7. januar 2020 til den 1.
juni 2021, hvor selskabet er registreret med Amar Abrar Raja som direktør og adresse Solrød
Center 70, 1. 1., 2680 Solrød.
Virksomheden 786 Entreprenør-Gruppen Eriksen 92 ApS er den 12. juni 2020 registreret
omdannet til et aktieselskab. Den 2. juni 2021 er det registreret, at Michael Eriksen er fratrådt og
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Amar Abrar Raja tiltrådt som direktør den 1. juni 2021, og at selskabet ligeledes den 1. juni 2021
har skiftet navn til Entreprenør-Gruppen 786-92 A/S og adresse til Solrød. Den 19. oktober 2021
er det registreret, at anmodning om tvangsopløsning er sendt til Skifteretten i Roskilde samme dag.
Den 1. november 2021 er det registreret, at denne anmodning om opløsning af virksomheden er
tilbagetaget.
786 Vikariat-Gruppen Eriksen 92 ApS er efter det oplyste stiftet af Michael Eriksen den 31. juli
2020 med denne som reel ejer. Selskabet er nu under konkursbehandling. Michael Eriksen har
været registreret som direktør i perioden 31. juli 2020 - 9. juli 2021.
Om Michael Eriksen har klager fremlagt en personrapport, hvoraf bl.a. fremgår, at han siden 18.
december 1993 er ansvarlig deltager i Eriksen Gulvbelægning v/Michael Eriksen.
4.2. Byggepladsen Strandlodsvej 11A
Byggepladsen Strandlodsvej 11A er en del af projektet ”Store Ø”, hvor Cph Construction A/S som
hovedentreprenør forestår udvikling af et tidligere industriområde til et nyt boligkvarter med store
boligblokke, i alt 24.000 kvadratmeter nybyggeri i varierende antal etager til familieboliger og
ungdomsboliger mv.
Det er oplyst, at flere virksomheder har haft malerentrepriser på projektet, herunder også den
indklagede virksomhed. Virksomheden har ikke fremlagt entreprisekontrakten indgået med Cph
Construction eller anden form for skriftlig dokumentation af arbejdets omfang.
Der er fremlagt byggemødereferater udarbejdet af Cph Construction fra byggemøderne nr. 63-69
afholdt henholdsvis 12. januar, 19. januar, 2. februar, 16. februar, 16. marts, 13. april og 27. april
2021. Af samtlige referater er blandt deltagerne oplistet ”Peter B. Harry – 786 Entreprenør
Gruppen Eriksen A/S” med initialerne PBH, dog med angivelsen ”Udeblev”. Peter Malik Harris
har forklaret, at det er ham, som i referaterne optræder under navnet Peter B. Harry – han ved ikke
hvorfor navnet ikke er korrekt.
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Byggemødereferaterne indeholder et fast punkt: Bemanding. Den indklagede virksomhed er opført
med 3 mand i referaterne fra den 16. februar 2021, 16. marts 2021 og 27. april 2021 samt ”3 mand
delvis” i referatet fra den 13. april 2021. I sikkerhedsmødereferater af 16. februar, 16. marts og 13.
april 2021 fremgår, at Virksomheden er registreret med 3 mand på pladsen – ingen delvis.
Af referatet fra Byggemødet den 12. januar 2021 fremgår under punktet ”Byggeriets aktiviteter”
under punktet ”Maler” bl.a.:
-

vedrørende ”Bygning C, fremdrift” er det bl.a. anført under ”Malet 1. gang”, at bl.a. opgang
9X, 8H og 8G ”mangler gips vægge og rørkasser”, og under ”Slutmaling”, at bl.a. 9X, 8H
og 8G mangler – PBH er citeret for: ”Der må ikke placeres noget op ad væggene. Skader
på vægge videreføres økonomisk til den skyldige.”

-

vedrørende ”Bygning A2, fremdrift” er det bl.a. anført, at malerfirmaet KBH Design ”er
ikke startet som aftalt, og derfor har CPHC [Cph Construction] igangsat ny maler for KBH
Designs regning. KBH Design har accepteret dette.”

-

vedrørende tidsplan, at afleveringsforretning for opgang 8G og 8H var sat til den 31. marts
2021 med beboerindflytning den 15. april 2021, for opgang 9X (ungd.bolig) til henholdsvis
19. april og 1. maj 2021.

I byggemødereferatet fra den 2. februar 2021 er det under ”Maler” angivet, hvad henholdsvis KBH
Design, Nordic Malerfirma og 786 Entreprenørgruppen Eriksen udfører – sidstnævnte ”8G, 8H,
9X, bygning D”. Om bygning C er det bl.a. anført under ”Slutmaling”: ”9X (startet på 3. sal)”.
I byggemødereferatet fra den 16. februar 2021 er det angivet under slutmaling: 9X og 8H ”færdig
denne uge”.
I referatet fra den 16. marts 2021 er det under ”Forsinkelser” angivet bl.a., at store hængepartier
og utilstrækkelig bemanding har berettiget Cph Construction til at lade arbejderne i bygning C vest
”overgå til en ny entreprenør (786 entreprenørgruppen Eriksen)”. Det er under ”Slutmaling”
angivet, at 8H og 9X er udført, og at 8G mangler.
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I byggemødereferatet fra den 13. april 2021 er det under Maler angivet, at ”KBH Design er under
konkurs og kan derfor ikke fortsætte entreprisen”. Om Entreprenør-Gruppen Eriksen er det fortsat
anført, at Virksomheden udfører ”8G, 8H, 9X, bygning D”, og vedrørende bygning C, at 8H og
9X er udført. Afleveringsforretning for 8G og 8H flyttet til 15. april 2021 med indflytning den 1.
maj 2021.
Virksomheden har fremlagt en opgørelse, sagens bilag 6, hvorefter Virksomhedens arbejde på
pladsen er udført af 5 navngivne medarbejdere, som i perioden uge 2 - uge 17 2021 har arbejdet
på pladsen i alt 1.074,5 timer således:
Aurel Manda, uge 2-15, 280,5 timer
Ion Manda, uge 2-17, 343,5 timer
Valentin Ionut Tinetea, uge 11, 38,5 timer
Marian Aurelian, uge 9-17, 206 timer
Vica Oancia, uge 9-17, 206 timer
Søren Jespersen har forklaret, at han har arbejdet som maler i mere end 20 år. Han har besigtiget
pladsen og de opgange og det fælleshus, hvor Virksomheden havde malerarbejdet. Det er helt
urealistisk, at arbejdet skulle kunne være udført på det antal timer, som Virksomheden har opgjort,
det har taget mindst dobbelt så lang tid.
Peter Malik Harris har forklaret, at han har lavet opgørelsen ud fra, hvad der er registreret af timer.
Timetallet svarer efter hans opfattelse til, hvad der må forventes til udførelse af opgaven. De skulle
ikke behandle overflader mv. fra grunden af, men overtog et igangværende malerarbejde, hvor
bl.a. noget var slebet, andet ikke. Opgaven omfattede to opgange med i alt 12 lejligheder, 25
ungdomsboliger og et fælleshus.
4.3. Det fagretlige forløb
Søren Jespersen har forklaret, at han som faglig sekretær i september 2020 fik et tip om, at der på
byggepladsen Strandlodsvej 11A blev afregnet sorte penge. Han tog derfor ud på pladsen, men traf
ikke ved den lejlighed nogle malere. Efterfølgende fik han oplyst, at den indklagede virksomhed
var underentreprenør. Der blev indgået tiltrædelsesoverenskomst den 4. januar 2021.
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Søren Jespersen har endvidere forklaret, at han besøgte pladsen igen den 21. januar 2021. I
fælleshuset traf han tre rumænske malere, som oplyste, at de kom fra 786 Vikariat-Gruppen
Eriksen. De fremviste et ansættelsesbevis og skrev deres navne på en seddel (sagens bilag P) –
disse navne er:
-

Aurel Manda,

-

Jon-Relu Jimblaru,

-

Mehai Manoz.

Den 23. februar 2021 sendte Søren Jespersen en e-mail til Søren Beck, Cph Construction, hvori
det hedder:
”Da vi sidst besøgte Strandlodsvej 11A den 21. januar 2021, mødte vi sammen med dig tre
rumænske malere fra 786 Vikariat-Gruppen Eriksen. Det var dem der gik i den lave
bygning.
Kan du fortælle mig hvor mange malere de har haft i gennemsnit på pladsen, hvornår
virksomheden startede hos jer, og hvornår de forventes at være færdige?”
Denne e-mail videresendte Søren Beck samme dag til ”Peter B. Harry” med e-mailadressen
”mh@786-92.dk”, cc. Søren Jespersen:
”Hej Peter.
Malernes Fagforening vil gerne tale med dig. De har sendt mig nedenstående mail.
Tager du den herfra?”
Peter Malik Harris har forklaret, at han ikke har haft sin daglige gang på pladsen, men han kan
sige, at mens Aurel Manda har arbejdet for Virksomheden på pladsen, så har de to andre ikke. Han
gør i den forbindelse opmærksom på, at der var to andre malerfirmaer på pladsen.
Den 13. april 2021 blev der afholdt 48-timers-møde med deltagelse af DI og Malerforbundet – den
indklagede virksomhed deltog ikke som følge af afbud fra Michael Eriksen på grund af sygdom.
Det hedder i referatet af mødet bl.a.:
”Virksomheden skal inden den 19. april 2021 fremsende følgende til DI der videresender
til forbundet:
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Lønsedler og ugesedler fra egne ansatte
Alle underentreprisekontrakter
Faktura fra indlejret arbejdskraft fra 786 vikariat-gruppen Eriksen 92 ApS.
DI tager forbehold for at der er tale om indlejret arbejdskraft, og forbehold for at udlevere
faktura.
Mødet suspenderes og genoptages den 26/4-2021 …”
Opfølgende 48-timers-møde blev afholdt den 26. april 2021. I mødet deltog fra Virksomheden
Michael Eriksen. Det hedder i referatet fra mødet bl.a.:
”Sagen forhandledes.
På trods af tidligere pålæg havde virksomheden ikke fremsendt dokumentation til dagens
møde. Virksomheden medbragte ansættelsesbeviser, lønsedler for to medarbejdere.
Virksomheden oplyste:
Entreprisekæden er følgende:
CPH Construction
786 Entreprenør-Gruppen Eriksen 92 A/S
786 vikariat-gruppen Eriksen ApS
Der har været 6-7 forskellige malere på pladsen og gennemsnits bemandingen har været
ca. 3-4 mand.
Arbejdet startede op midt i december og var færdigt til påske 2021. Dog har der været
udført mangel arbejde efter påske. Der arbejdes fra kl. 07.00 til 15.30 og der har været
arbejdet over nogle enkelte lørdage. Der har ikke været anvendt underentreprenører.
Virksomheden har udført arbejde i et fælles hus og lejligheder i to opgange.
Virksomheden fremsender:
Bankkvitteringer der viser at lønnen er overført pr. bank til medarbejderne.
Dokumentation fra de 7 malere. (Ansættelsesbevis, lønsedler og bankkvitteringer)
Dokumentation fremsendes senest torsdag den 29. april 2021 …”
Et yderligere opfølgende 48-timers-møde blev afholdt den 28. juni 2021. Fra virksomheden deltog
Amar Abrar Raja. Det hedder i referatet af mødet bl.a.:
”Siden sidste møde har virksomheden fremsend 1 lønseddel og 3 byggemøder referater.
Virksomheden er interesseret i at DIO3 hjælper med i en evt. faglig voldgift.
10

SIDE 145

DIO3 tilkende gjorder at ved en evt. faglig voldgift repræsenterer DIO3 virksomheden.”
Sagen er herefter som nævnt indbragt for faglig voldgift med klageskrift af 19. november 2021.
4.4. Oplysninger om medarbejderne og deres aflønning
4.4.1. Det er oplyst, at medarbejderne, som udførte malerarbejdet for Virksomheden på pladsen,
alle var fra Rumænien.
4.4.2. Virksomheden har fremlagt ansættelsesbeviser for tre medarbejdere i form af en udfyldt
formular udarbejdet af DI/Dansk Byggeri. Det fremgår af dem alle, at de er ansat af 786 Vikariatgruppen Eriksen 92 ApS til deltidsbeskæftigelse 20 timer pr. uge med en personlig timeløn på
131,00 kr., at overenskomsten indgået mellem Dansk Byggeri og Malerforbundet er gældende for
ansættelsesforholdet, og at der er krydset ”nej” til arbejdsmarkedspension med angivelse af 3
måneders manglende anciennitet. De tre medarbejdere er:
-

Marian-Aurelian Magarita, ifølge ansættelsesbeviset ansat pr. 24. februar 2021.

-

Vica Oancia, ifølge ansættelsesbeviset ansat pr. 24. februar 2021.

-

Aurel Manda, ifølge ansættelsesbeviset ansat pr. 6. januar 2021.

4.4.3. Søren Jespersen har forklaret, at udenlandsk arbejdskraft ikke kommer til Danmark for at
arbejde på deltid. Udenlandsk arbejdskraft ønsker mere end normal arbejdstid for at opnå
sammenhængende perioder med frihed i hjemlandet. Han tror simpelthen ikke, at det kan have sin
rigtighed, at der kommer malere fra Rumænien til Danmark for at lade sig ansætte til arbejde 20
timer om ugen. Han deltog i 48-timers-mødet den 26. april 2021, hvor Michael Eriksen fra
virksomheden oplyste, at malerne arbejdede fra 07.00 til 15.30, hvilket er skrevet ind i referatet,
som Virksomheden ikke har haft indsigelser til. Der var intet som helst fremme på mødet om
deltidsarbejde. Referatet kan kun forstås sådan, at de arbejdede 7-15.30 mandag til fredag og
enkelte lørdage havde haft overarbejde.
4.4.4. Virksomheden har fremlagt 6 danløn-lønsedler fra 786 Vikariat-Gruppen Eriksen 92 ApS.
Timesatsen er 131,00 kr. Lønsedlerne indeholder en angivelse af beregnet løn, ATP-bidrag, AMbidrag og A-skat samt beløb ”til udbetaling”, ferieregnskab og optjent SH mv., men ingen
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angivelse af lønkonto eller anden form for angivelse af udbetalingsmåde. Det drejer sig om
følgende lønsedler:
-

Til Aurel Manda, to lønsedler med 31.03.2021 som dispositionsdag for henholdsvis januar
og februar måned med henholdsvis 59 og 83 timer og til udbetaling henholdsvis 6.299,45
kr. 8.074,88 kr.

-

Til Ion Manda, tre lønsedler med henholdsvis 31.01.2021, 28.02.2021 og 31.03.2021 som
dispositionsdag for henholdsvis januar, februar og marts måned med henholdsvis 60, 83 og
97,5 timer og til udbetaling henholdsvis 6.854,95 kr. 9.451,84 kr. og 10.998,70 kr.

-

Til Valentin Ionut Tintea, en lønseddel med 31.03.2021 som dispositionsdag for marts
måned med 38,5 timer og til udbetaling 1.984,86 kr.

4.4.5. Virksomheden har fremlagt nogle udskrifter fra danløn (sagens bilag 5) med overskrifterne
eIndkomst - feriepenge og eIndkomst - løn vedrørende medarbejderne Aurel Manda, Ion Manda
og Valentin Ionut Tintea. Der er ingen angivelse af lønperiode. Der er rubrikker for lønmodtagers
pensionsandel, arbejdsgivers pensionsandel, AM-indkomst, A-skat mv. Ifølge en sammentælling
har de tre medarbejdere tilsammen modtaget 73.937 kr. i løn, 5.473 kr. i pension og 5.562 kr. i
feriepenge, i alt 84.972 kr. Der er ingen oplysninger om, hvordan eller hvortil beløbene er betalt.
4.4.6. Virksomheden har fremlagt kopi af forskelligt materiale, som angiveligt indeholder
medarbejderunderskrevne timeopgørelser og kvittering for modtagelse af lønbeløb. Det drejer sig
om følgende:
-

Vedrørende Marian-Aurelian Magarita:
Kvittering af 31. marts 2021 for i marts 2021 at have arbejdet 115 timer á 131 kr., at lønnen
er modtaget kontant, og at der er tilbageholdt 55% i skat ”indtil mit skattekort ankommer”,
dvs. kvittering for at have modtaget ”15.065 kr. - 55 % = 6.779,25 kr.” kontant.
Kvittering af 16. april 2021 for i ugerne 14 og 15 2021 at have arbejdet i 43 timer á 131 kr.
= 6.026 kr. og for at have fået 4.053 kr. udbetalt den 16. april 2021.
Kvittering af 29. april 2021 for i april 2021 at have arbejdet i alt ”91 timer á 131 = 11.921”,
for den 16. pril 2021 at have fået udbetalt 4.053 kr. kontant og for den 29. april at få udbetalt
6.500 kr. kontant.
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-

Vedrørende Vica Oncia:
Tilsvarende kvitteringer som vedrørende Marian-Aurelian Margarita af 31. marts, 16. april
og 29. april 2021, dvs. for at have modtaget følgende beløb kontant: 31. marts 6.779,25 kr.,
16. april 4.053 kr. og 29. april 6.500 kr.

4.4.7. Virksomheden har fremlagt en meddelelse af 27. april 2021 stilet til Ion Manda, hvori det
bl.a. hedder:
”Dine timer
Uge 16. 45 timer a kr. 131
Uge 17. 17 timer a kr. 131
Timer i alt 62 a kr. 131 = kr. 8.122 din løn bliver indsat på din konto reg. 1551 konto nr.
4043287338.
Betalt d.d.
Løn kr. 8122
Forudbetalt kr. 11.674
Så håber jeg du får købt de ting du skulle bruge til dit hus.
Du havde ønsket at få udbetalt forskud på kr. 11.675 dette vil løbende blive trukket på din
lønseddel.
Du har d. 16.4 fået udbetalt kr. 5000
Den udbetaling vil stå som aconto betaling på din næst kommende lønseddel d. 29.4-2021”
Det ses ikke, hvordan meddelelsen er sendt. Der foreligger ikke nogen kvittering for dens
modtagelse.
4.4.8. Virksomheden har fremlagt en meddelelse af 27. april 2021 stilet til Aruel Manda, hvori det
bl.a. hedder:
”Dine timer
Uge 14. 19 timer a kr. 131
Uge 15. 22 timer a kr. 131
I alt 41 a kr. 131 = kr. 5371 til betaling nu Løn din løn indbetales som aftalt på din brors
konto …
Betalt d.d. løn kr. 5.371
Betalt d.d. forskud kr. 10.000
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Du har ønsket at få udbetalt forskud på kr. 10.000 de vil blive modregnet løbende på dine
lønsedler
Du har d. 16.4 fået udbetalt kr. 5.000”
Det ses ikke, hvordan meddelelsen er sendt. Der foreligger ikke nogen kvittering for dens
modtagelse.
4.4.9. Virksomheden har fremlagt en oversigt over kontobevægelser på en kassekredit i
Sparekassen Sjælland-Fyn vedrørende 786 vikariat-gruppen Eriksen 92. For langt de fleste
posteringer er emneangivelsen fjernet, men der forekommer bl.a. følgende posteringer:
11.01.21 DK Kontanthævning
23.02.21 Aurel Manda
04.03.21 ac løn ion manda
04.03.21 ac løn aurel manda
08.03.21 ac løn ion manda
15.03.21 ac løn hussam raja
15.03.21 løn januar hussam
15.03.21 ac løn ion manda
15.03.21 ac løn aurel manda
16.03.21 ac løn ion manda
31.03.21 ion manda løn
31.03.21 aurel manda løn
23.04.21 løn til flere
27.04.21 løn april aruel
27.04.21 forskud løn aruel
27.04.21 løn april ion manda
27.04.21 forskud ion manda

-2.500,00
-2.000,00
-9.500,00
-10.500,00
-5.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-7.000,00
-7.000,00
-4.000,00
-6.250,00
-6.250,00
-12.500,00
-5.371,00
-10.000,00
- 8.122,00
-11.675,00

4.4.10. Peter Malik Harris har forklaret, at han har hørt, at Michael Eriksen har betalt medarbejdere
kontant. Han har ikke selv været involveret i det, men det kan godt passe efter det, han har hørt og
set. Han har set, at medarbejdere har skrevet under på papirer, nogle ude på pladsen, andre på
kontoret. Han har ikke set, hvad medarbejdere har modtaget af penge, men er ikke i tvivl om, at
der er medarbejdere, som på kontoret har skrevet under og modtaget penge. Der kan godt have
været betalt kontant, selv om der ikke er hævet penge på Vikariat-Gruppens kassekredit – Michael
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har måske hævet penge på sin privatkonto eller på sit gulvfirmas konto. Han ved ikke, om der er
svaret skat eller ej.
4.4.11. Klager har fremlagt en udskrift fra CVR-registeret vedrørende 786 Vikariat-Gruppen
Eriksen 92, som var udførende virksomhed på pladsen, og herom anført, at den viser, at der er
indberettet løn til SKAT i månederne januar, februar og marts for henholdsvis 2, 2 og 3 ansatte
med følgende samlede årsværk: 1,37, 1,12 og 0,81.
4.4.12. Klager har fremlagt en e-mail af 21.juli 2021 fra PensionDanmark, hvori det bekræftes, at
hverken 786 Vikariat-Gruppen Eriksen ApS eller Entreprenør-Gruppen 786-92 A/S har indbetalt
pensionsbidrag til PensionDanmark.
5. Parternes påstande og hovedsynspunkter
5.1. Klager har nedlagt påstand om, at den indklagede virksomhed, Entreprenør-Gruppen 786-92
A/S, til Malerforbundet skal betale 421.434,93 kr., subsidiært et efter voldgiftsrettens skøn fastsat
lavere beløb, alt med procesrente fra den 19. november 2021.
5.2. Indklagede har nedlagt påstand om, at den indklagede virksomhed skal betale et mindre
beløb end påstået af Malerforbundet.
5.3. Klagers påstand udspringer af en opgørelse (sagens bilag AE) af, hvad der efter
Tiltrædelsesoverenskomsten skulle have været betalt i løn med tillæg af feriegodtgørelse, SH- og
feriefridagsgodtgørelse og pensionsbidrag, og herfra fratrukket, hvad der efter Klagers opfattelse
er dokumentation for, at der faktisk er betalt. Opgørelsen er baseret på en antagelse om, at VikariatGruppen havde tre mand, som arbejdede på pladsen i perioden januar-april 2021, 81 arbejdsdage
mandag til fredag kl. 07.00-1530 (20 dage i januar, 20 i februar, 23 i marts og 18 i april 2021),
hvilket med 7,4 timers normalt arbejde om dagen giver 1.798,2 timer (3 x 81 x 7,4) á 215,28 kr.
og 121,5 overarbejdstimer (½ time pr. dag til tre mand i 81 dage) med tillæg af 66,43 kr., og som
desuden havde overarbejde på pladsen fire lørdage á 7,4 timer, dvs. 88,8 overarbejdstimer (3 x 4
x 7,4) med tillæg af 132,85 kr. Hertil er lagt sociale lønomkostninger (feriegodtgørelse, SH- og
feriefridagsgodtgørelse og pensionsbidrag). Fra denne opgørelse af, hvad der med den antagne
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arbejdsmængde på i alt 2008,5 timer efter overenskomstgrundlaget skulle have været udbetalt i
løn mv. til medarbejderne, er der fratrukket de beløb, som Klager anser for dokumenteret udbetalt
til medarbejdere som løn, eller som Klager anser for dokumenteret indberettet som A-skat, AMeller ATP-bidrag, ligesom der er foretaget et fradrag på 50 % i kravet vedrørende pensionsbidrag,
som er begrænset til at angå arbejdsgivers andel.
5.4. Indklagede har henvist til den tidligere nævnte opgørelse foretaget af den indklagede
virksomhed (sagens bilag 6), hvorefter der har været fem på opgaven, som i alt har arbejdet 1.074,5
timer. Med enkelte undtagelser har de fem medarbejdere ifølge opgørelsen arbejdet omkring 20
timer om ugen. For hver enkelt medarbejder er der måned for måned foretaget en beregning af en
bruttoløn, som er fremkommet ved at gange et månedligt arbejdstimetal med en timeløn på 131,00
kr., henholdsvis 215,29 kr. Der er endvidere foretaget en beregning af feriepenge, SH-hensættelse,
pensionsbidrag, ATP-bidrag, arbejdsmarkedsbidrag og skat. Fra bruttolønbeløbet er foretaget
fradrag af ”4% egen andel pension”, ATP-bidrag, arbejdsmarkedsbidrag og skat, hvorved
fremkommer et beløb ”til udbetaling”. Efter virksomhedens opgørelse skulle der med en timeløn
på 131,00 kr. i alt have været udbetalt 93.253,07 kr. Med en timeløn på 215,29 kr. skulle der i alt
have været udbetalt 137.114,01 kr. Opgørelsen indeholder endvidere, hvad hver enkelt
medarbejder efter virksomhedens opfattelse har fået udbetalt ifølge bankbilag, hvilket sammentalt
beløber sig til 127.332,50 kr. Ved en timeløn på 131,00 kr. har medarbejderne ifølge
virksomhedens opgørelse fået udbetalt for meget, mens de ved en timeløn på 215,29 kr. har fået
udbetalt 9.781,51 kr. for lidt.
5.5.

Klager

har

navnlig

anført,

at

den

indklagede

virksomhed

er

bundet

af

tiltrædelsesoverenskomstens bestemmelse om kædeansvar og timeløn. Det må lægges til grund, at
den indklagede virksomhed i perioden januar - april 2021 har haft i snit tre malere til at arbejde på
pladsen i ca. 2.000 timer i alt. Virksomheden har stort set intet oplyst, og det, som den har oplyst,
kan der ikke fæstes lid til. Arbejdets omfang er ikke dokumenteret ved fremlæggelse af
entreprisekontrakten eller på nogen anden måde. Det har formodningen mod sig, at malere fra
Rumænien rejser til Danmark for at arbejde 20 timer om ugen, og det var da heller ikke, hvad
Virksomheden oplyste på 48-timers-mødet den 26. april 2021. Der er intet, som understøtter
rigtigheden af det, som Virksomheden efterfølgende har fremlagt om medarbejdernes
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arbejdstimer. Det forekommer helt tilfældigt, hvad der er oplyst om Vikariat-Gruppens økonomi
og udbetaling til medarbejderne. Der er ingen dokumentation for indberetning og indbetaling af
skat, pension, feriepenge og SH. Klagers opgørelsesmetode, hvorefter der er krav på betaling af,
hvad der efter overenskomsten skulle have betalt i løn brutto med fradrag af, hvad virksomheden
har udbetalt til medarbejderne eller har indberettet og indbetalt i pensionsbidrag, feriegodtgørelse,
SH-bidrag, skat mv. vedrørende medarbejderne, er i overensstemmelse med fast arbejdsretlig
praksis. Indklagedes opgørelsesmetode, hvorefter der alene er krav på en beregnet nettoløn –
bruttoløn med fradrag af beregnede beløb til feriegodtgørelse, SH, pensionsbidrag og skat mv. –
med fradrag af, hvad medarbejderen har fået udbetalt, er uhjemlet.
Når forbundet ikke har nogen tillid til den dokumentation, den indklagede virksomhed har
fremlagt, skyldes det, at virksomheden efter forbundets opfattelse reelt bliver styret af Peter
Välimaa Bodilsen og Muhammad Ahmad Fasar Abrar Raja, og den historik disse personer har
opbygget i forhold til forbundet siden 2014. Forbundet har i perioden vundet syv arbejdsretlige
sager, hvor de involverede selskaber er blevet dømt til i alt at betale 2.900.000 kr., og hvor de
nævnte personer enten har været ejer, direktør eller leder. I den foreliggende sag optræder Peter
Välimaa Bodilsen med en e-mailadresse med dk-domænenavnet 786-92.dk, som er registreret af
Muhammad Ahmad Fasar Abrar Raja den 5. januar 2020, 2 dage før den indklagede virksomhed
blev stiftet. En personrapport vedrørende Muhammad Ahmad Fasar Abrar Raja viser dennes
involvering i mange selskaber, herunder 786 CPH Håndværker Gruppen ApS, CPH
Håndværkergruppen 786 ApS og Vestsjællands Maler Team 786 ApS. Disse tre selskaber er dømt
til at betale forbundet henholdsvis 400.000 kr., 575.000 kr. og 175.000 kr. ved tre afgørelser –
Arbejdsrettens dom af 11. august 2021 i sag 2019-119 (tidligere AR2019.0492), Arbejdsrettens
dom af 31. oktober 2019 i sag AR2019.0484 og kendelse af 31. august 2017 i faglig voldgiftssag
FV2017.0117. Peter Bodilsen har i perioden juni 2015 - januar 2018 været direktør i Maleren A/S,
som ved Arbejdsrettens dom af 5. februar 2018 i sag AR2016.0355 blev dømt til at betale en bod
på 1 mio. kr. til forbundet. Han har endvidere været daglig leder i selskaberne Malersvendene ApS
og Malerentreprenøren A/S, som ved afgørelser af 22. juni 2015 i faglig voldgiftssagerne
FV2015.0060 og FV2015.0061 blev pålagt at betale henholdsvis 475.000 kr. og 200.000 kr., og
som ved afgørelse af 8. november 2014 i faglig voldgiftssag FV2014.0131 blev pålagt at betale
200.000 kr. Adskillige af disse selskaber er erklæret konkurs. I en redegørelse af 4. oktober 2021
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i medfør af konkurslovens § 125, stk. 2, vedrørende 786 CPH Håndværkergruppen ApS under
konkurs udarbejdet af kurator, advokat Boris Frederiksen, Advokatfirmaet Poul Schmith, indstilles
det til skifteretten, at der indledes sag om konkurskarantæne mod bl.a. Muhammad Ahmad Fasar
Abrar Raja og Peter Välimaa Bodilsen, idet der efter kurators opfattelse foreligger groft uforsvarlig
forretningsførelse, som gør dem uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed, jf.
konkurslovens § 157. Det er samme mønster i de tidligere sager som i den foreliggende:
Utilstrækkelig, usammenhængende og misvisende dokumentation, acontoudbetaling af løn og
underskrevne erklæringer om modtagelse af beløb, manglende indberetning og indbetaling af skat
osv. Samarbejdet mellem personerne har stået på i årevis. I forbindelse med sagen vedrørende
Malersvende ApS fra 2014 fremgår det af referaterne af 48-timers-møderne, at Bodilsen var leder
i virksomheden, at den Raja, som nu er direktør i den indklagede virksomhed, fungerede som
virksomhedens kommunikationsled til byggeledelsen og de andre håndværkere, at der var indlejet
to mand fra Eriksens Gulvbelægning ved Michael Eriksen, og at Eriksens Gulvbelægning overtog
arbejdet, da Malersvende ApS blev bortvist fra pladsen, idet Peter Bodilsen i en e-mail instruerede
Michael Eriksen om, hvilken malermester der var Michael Eriksens underentreprenør. Der er
medarbejdere, som går igen i sagerne. I AR2019.0492 fremgår det således af svarskriftet, at en af
medarbejderne i den sag var Ion-Relu Jimblaru, som en af de tre medarbejdere, Søren Jespersen
mødte på Strandlodsvej 11A den 21. januar 2021, præsenterede og underskrev sig som. Aurel
Manda har i henhold til ansættelsesbevis af 2. april 2019 tidligere været ansat i CPH
Håndværkergruppen 786 ApS.
5.6. Indklagede har navnlig anført, at det afgørende er, om tiltrædelsesoverenskomstens løn- og
ansættelsesvilkår er opfyldt og i modsat fald, hvor stort differencebeløbet er. Medarbejderne har
ikke fået løn efter tiltrædelsesoverenskomsten, men 131 kr. i timen med tillæg af feriepenge, SH
og pension. Medarbejderne var ansat til at arbejde 20 timer om ugen og har sammenlagt arbejdet
lige godt 1.000 timer som opgjort af Virksomheden. Der skal således ikke foretages en beregning
på baggrund af 37 timer om ugen. Der er hverken i referatet fra 48-timers-mødet den 26. april 2021
eller det i øvrigt foreliggende noget grundlag for at tilsidesætte de underskrevne ansættelsesbeviser
med det ugentlige timetal eller Virksomhedens opgørelse af det præsterede antal timer i sagens
bilag 6. Medarbejderne skulle alene have løn for deres præsterede arbejdstimer i henhold til
overenskomsten, der er ikke ret til såkaldt poseopfyld.
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Ved opgørelsen af efterbetalingskravet må der tages højde for allerede erlagt løn, som er udbetalt
via Danløn, kontooverførsler og kontant til medarbejderne. Eventuel manglende indberetning og
indeholdelse af skat vedrørende de kontante lønudbetalinger er ikke ensbetydende med, at
medarbejderne ikke modtog løn. Medarbejderne modtog en del af lønnen kontant og ved
kontooverførsler, og dette skal fragå i opgørelsen af efterbetalingskravet. De fremlagte lønsedler
for tre medarbejdere viser, at medarbejderne blev honoreret med en timeløn på 131 kr., og at der
af lønnen blev beregnet 10,75 % SH-opsparing og 12,5 % feriepenge, og disse lønudbetalinger
skal modregnes i det, som medarbejderne havde krav på. Der skal ske fradrag af de 84.972 kr.,
som er betalt ifølge Danløn (sagens bilag 5). Der skal endvidere ske fradrag for kontanthævninger
og kontooverførsler på 109.468 kr. Særligt om pension bemærkes, at der først er krav på pension,
når der er arbejdet under en overenskomst i branchen i 3 måneder, dvs. at der alene er krav på
pensionsbidrag for så vidt angår Aurel Manda og Ion Manda og først fra den 6. pril 2021. Alene
arbejdsgivers pensionsbidrag på 8,15 % skal medregnes ved opgørelsen af efterbetalingskravet.
SH-satsen var 10,75% indtil 1. marts 2021 og derefter 11,75%.
6. Opmandens bemærkninger
Sagen angår malerarbejde, som den indklagede virksomhed, Entreprenør-Gruppen 786-92 A/S,
over for hovedentreprenøren, Cph Construction A/S, havde påtaget sig at udføre på byggepladsen
Strandlodsvej 11A, og som blev udført af malere fra Rumænien, der angiveligt var ansat hos 786
Vikariat-Gruppen Eriksen 92 ApS.
Den indklagede virksomhed indgik den 4. januar 2021 en tiltrædelsesoverenskomst med
Malerforbundet. Det er ubestridt, at Virksomheden efter tiltrædelsesoverenskomsten indestår for
overenskomstens efterlevelse i forhold til de rumænske malere uanset ansættelse hos VikariatGruppen, og at Malerforbundet kan afkræve Virksomheden, hvad der måtte være betalt for lidt i
løn til malerne i forhold til, hvad der efter tiltrædelsesoverenskomsten mindst skulle have været
betalt. Parterne er uenige om, hvad dette krav kan opgøres til.
Uenigheden angår i første række, hvor mange og hvilke malere der har arbejdet på pladsen i hvor
mange timer. Der er endvidere uenighed om, hvad medarbejderne har fået udbetalt, og i hvilket
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omfang der ved opgørelsen af kravet skal ske fradrag af skat, feriegodtgørelse, SH-bidrag og
pensionsbidrag.
Erfaringsmæssigt er det for en veldrevet virksomhed i byggebranchen ganske enkelt at redegøre
pålideligt, sammenhængende og fyldestgørende for en nyligt afsluttet entreprise i forhold til
efterlevelse af en kollektiv overenskomst: Hvad gik opgaven ud på, hvilke medarbejdere deltog i
udførelsen af arbejdet i hvor mange timer, og hvad fik de udbetalt i løn. I den foreliggende sag er
der af virksomheden fremlagt en del materiale, som ikke på nogen måde kan anses for at udgøre
en pålidelig, sammenhængende og fyldestgørende redegørelse. Virksomheden har således ikke
vedrørende malerarbejdets omfang fremlagt underentreprisekontrakten eller anden form for
skriftlig dokumentation herom. Der er ikke fremlagt ugesedler med timeindberetninger, det er
uoplyst, om der foreligger ugesedler. Efter fremlagte ansættelsesbeviser skulle de rumænske
malere være ansat til at arbejde 20 timer om ugen, hvilket ikke ses afgørende understøttet på anden
måde og må have formodningen mod sig. Der er fremlagt lønsedler, men ikke for alle
medarbejdere i hele perioden, og de indeholder ingen angivelse af lønkonto. Løn er angiveligt i
vidt omfang udbetalt aconto kontant. Lønsedlerne indeholder sædvanlig angivelse af
pensionsbidrag – PensionDanmark oplyser imidlertid, at der ikke er modtaget nogen indbetaling.
Der henvises herom og om andre mærkværdigheder i det hele til gennemgangen foran under 4.
Det er derfor begrænset, hvilken bevismæssig værdi der kan tillægges de dokumenter, som
virksomheden har udarbejdet og fremlagt.
Malerforbundet har ved opgørelsen af sit krav taget udgangspunkt i, at der til udførelse af det
arbejde, som Virksomheden havde i entreprise, i den relevante periode fra indgåelsen af
tiltrædelsesoverenskomsten i januar 2021 til arbejdets afslutning i april 2021 i gennemsnit har
været tre malere på pladsen, som har arbejdet mandag-fredag kl. 7-15:30 og enkelte lørdage. Dette
er i god overensstemmelse med de begivenhedsnære dokumenter, ikke mindst, hvad Michael
Eriksen, der må antages at haft den daglige ledelse af malerne, ifølge referatet oplyste på 48-timersmødet den 26. april 2021. Det stemmer i øvrigt overens med bemandingsoplysningerne i
byggemødereferaterne og sikkerhedsmødereferaterne, som løbende i perioden er udarbejdet af
hovedentreprenøren, Cph Construction. Det stemmer også overens med angivelsen i Søren
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Jespersens e-mail af 23. februar 2021 til Søren Beck fra Cph Construction om, at de sammen den
21. januar 2021 mødte 3 malere i den lave bygning fra Vikariat-Gruppen Eriksen.
Det findes på denne baggrund og henset til Virksomhedens manglende dokumentation ved
fremlæggelse af entreprisekontrakt eller på anden måde af arbejdets omfang at kunne lægges til
grund, at i gennemsnit tre malere i månederne januar, februar og marts har arbejdet 7,9 timer om
dagen mandag til fredag i henholdsvis 20, 20 og 23 dage samt i alt tre lørdage. Det bemærkes
herved, at der ikke i de nævnte begivenhedsnære oplysninger er noget holdepunkt for, at malerne
på pladsen faktisk skulle have arbejdet på deltid. Til indklagedes timeopgørelse i bilag 6 bemærkes
i øvrigt, at den – ud over at være baseret på, at de rumænske malere kun arbejdede 20 timer om
ugen – ikke medtager to af de tre malere, som Søren Jespersen sammen med Søren Beck den 21.
januar 2021 konstaterede som udførende malerarbejde for Vikariat-Gruppen Eriksen på pladsen i
den fællesbygning, som var omfattet af den indklagede virksomheds entreprise.
Om arbejdet i april måned findes det rettest i overensstemmelse med de begivenhedsnære
dokumenter, herunder Michael Eriksens oplysning på 48-timers-mødet den 26. april 2021 om, at
arbejdet var færdigt til påske, men således at der blev udført mangelsarbejde efter påske, at lægge
til grund, at der efter påske kun delvist har været mandskab fra Vikariat-Gruppen på pladsen,
således som det også er angivet i byggemødereferatet fra den 13. april 2021. Det lægges på den
baggrund til grund, at der i april måned har været tre mand på pladsen mandag til fredag 7-15:30
indtil påske, dvs. ni arbejdsdage i alt, mens arbejdsomfanget efter påske findes skønsmæssigt at
kunne anslås til tre mand i tre dage 7-15:30.
Alt i alt lægges det herefter til grund, at der er arbejdet i 1.800 timer, hvoraf 150 er
overarbejdstimer, 100 med et tillæg svarende til halvdelen af akkordudbetalingen efter 2020overenskomsten mellem Danske Malermestre og Malerforbundet, 50 med et tillæg svarende til
denne akkordudbetaling.
Efter tiltrædelsesoverenskomsten var Virksomheden forpligtet til at betale en timeløn på kr. 215,28
kr. for alle timer. Akkordudbetalingen var indtil 1. marts 2021 130,35 kr., derefter 132,85 kr.
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Rundt regnet skulle der således have været betalt 400.000 kr. i løn. zTil dette beløb skal lægges:
-

feriegodtgørelse på 12,5 % af de 400.000 kr.

-

SH- og FF-betaling på 10,75 % af den del af de 400.000 kr., som er optjent inden 1. marts
2021, 11,75 % af den del af de 400.000 kr., som er optjent efter 1. marts 2021.

-

arbejdsgivers pensionsbidrag på 8,15 % af den A-skattepligtige lønindkomst (løn plus
feriegodtgørelse og SH- og FF-betaling), såfremt medarbejderne har krav på pension,
hvilket forudsætter arbejde under en overenskomst i branchen i mindst 3 måneder.

Om pensionsbidrag er parterne enige om, at alene arbejdsgivers pensionsbidrag skal indgå i
opgørelsen af den løn, som medarbejderne efter overenskomsten havde krav på. De er endvidere
enige om kravet om 3 måneders arbejde under en overenskomst i branchen. Indklagede har under
henvisning til tiltrædelsesdato i de fremlagte ansættelsesbeviser anført, at pensionsbidrag alene
skal beregnes for så vidt angår Aurel Manda og Ion Manda og først fra den 6. april 2021. Det må
imidlertid medgives klager, at i hvert fald Aurel Manda og Ion-Relu Jimblaru efter Virksomhedens
egne oplysninger om tidligere beskæftigelse opfylder anciennitetskravet, og at det efter alt
foreliggende formentlig også gælder andre af de malere, som har udført arbejde på pladsen. Der
ses på den baggrund ikke at være grundlag for under hensyn til anciennitetskravet at foretage en
yderligere beskæring af kravet vedrørende arbejdsgiverens pensionsbidrag ved opgørelsen af det
samlede lønkrav end en beskæring på 50 % som foretaget i Malerforbundets opgørelse og svarende
til, at halvdelen af arbejdet er udført af malere uden fornøden anciennitet til opnåelse af
pensionsbidrag.
Alt i alt og i runde tal kan det beløb, som malerne havde krav på betaling af efter
overenskomstgrundlaget, herefter opgøres til 515.000 kr.
Spørgsmålet er så, hvad de involverede malere har fået udbetalt i løn eller er blevet registreret for
betaling af hos SKAT, PensionDanmark mv.
Parterne er enige om, at en række udtræk på Vikariat-Gruppens kassekredit kan anses som anvendt
til betaling af løn for arbejde på pladsen Strandlodsvej 11A. Det drejer sig om følgende udtræk:
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11.01.21 Kontanthævning
23.02.21 Aurel Manda
04.03.21 ac løn ion manda
04.03.21 ac løn aurel manda
08.03.21 ac løn ion manda
15.03.21 ac løn ion manda
15.03.21 ac løn aurel manda
16.03.21 ac løn ion manda
31.03.21 ion manda løn
31.03.21 aurel manda løn
23.04.21 løn til flere
27.04.21 løn april aruel
27.04.21 løn april ion manda

-2.500,00
-2.000,00
-9.500,00
-10.500,00
-5.000,00
-7.000,00
-7.000,00
-4.000,00
-6.250,00
-6.250,00
-12.500,00
-5.371,00
- 8.122,00

Parterne er således enige om, at træk på 85.993 kr. fra Vikariat-Gruppens kassekredit kan anses
som udbetalt til medarbejderne på pladsen Strandlodsvej 11A.
Parterne er uenige om, hvorvidt posteringerne 27. april 2021 på kassekreditten af forskudsbetaling
på henholdsvis 10.000 kr. til Aruel Manda og 11.675 kr. til Ion Manda kan anses for vedrørende
arbejdet på pladsen Strandlodsvej 11A. Hertil bemærker opmanden, at da indklagedes arbejde på
pladsen må anses for afsluttet den 27. april 2021, må forskudsbetaling nødvendigvis angå arbejde
andetsteds end på Strandlodsvej 11A, som lønkravet angår.
Indklagede har gjort gældende, at der som anført i meddelelser af 27. april 2021 til henholdsvis
Aurel Manda og Ion Manda til hver af dem er udbetalt 5.000 kr. den 16. april 2021. Hertil
bemærker opmanden, at der i mangel af anden oplysning herom end virksomhedens fremlagte
meddelelser ikke er ført fornødent bevis herfor.
Indklagede har gjort gældende, at både Vica Oancia og Marian-Aurelian Magarita har fået udbetalt
6.779,25 kr. den 31. marts 2021, 4.053 kr. den 16. april 2021 og 6.500 kr. den 29. april 2021. Der
er fremlagt meddelelser til henholdsvis Vica Oancia og Marian-Aurelian Magarita herom, og de
fremstår som underskrevet af henholdsvis Vica Oancia og Marian-Aurelian Magarita. Det er
imidlertid opmandens bedømmelse, at det fremlagte ikke kan udgøre fornødent bevis for
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udbetaling af de nævnte beløb. Det er således fuldstændig uoplyst, hvor pengene skulle være
kommet fra, og hvordan udbetaling nærmere skulle være sket.
Indklagede har gjort gældende, at det fremlagte materiale fra Danløn viser, at der via Danløn er
udbetalt 84.972 kr. i løn, som skal fratrækkes klagers krav. Hertil bemærker opmanden, at de
fremlagte lønsedler m.v., som bl.a. ikke indeholder oplysninger om lønkonto og dispositionsdato,
ikke kan udgøre fornødent bevis for disponering som angivet i lønsedlerne m.v. Det er bl.a.
fuldstændig uoplyst, hvor pengene skulle være kommet fra, og hvordan udbetaling nærmere skulle
være sket.
Malerforbundet har i sin opgørelse foretaget fradrag for indberettet A-skat på 9.975 kr, for
indberettet AM-bidrag på 5.945 kr. og for indberettet ATP-bidrag på 946 kr., mens den indklagede
virksomhed i sin opgørelse har foretaget fradrag for, hvad der efter opgørelsen skulle have været
indberettet. Hertil bemærker opmanden, at der ikke ved opgørelsen af, hvad der er betalt i løn, kan
foretages fradrag for ikke-indberettet eller ikke-betalt skat, AM-bidrag, ATP-bidrag eller
feriegodtgørelse m.v., og at der ikke foreligger oplysninger, som giver grundlag for at foretage
fradrag for A-skat, AM-bidrag, ATP-bidrag eller feriegodtgørelse i videre omfang end gjort af
Malerforbundet, dvs. med i alt 16.866 kr.
På denne baggrund findes det beløb, som Malerforbundet har krav på betaling af, passende at
kunne fastsættes til 410.000 kr.
Thi bestemmes:
Entreprenør-Gruppen 786-92 A/S skal til Malerforbundet inden 14 dage betale 410.000 kr. med
procesrente fra den 19. november 2021.
Hver part bærer egne omkostninger ved sagens behandling og halvdelen af udgiften til opmand.

Børge Dahl
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Bilag 21.3
Sagsnr. MFD 288703 & 289142

Referat fra 48-timersmøde med Danske Malermestre den 9. oktober 2019
Genoptagelse af mødet 1. juli 2019

For Danske Malermestre
var mødt:

Søren Christoffersen
Adrian Marcin Nowak (fra Total Bygge Service ApS)

For Malerforbundet
var mødt:

Kim Petersen
Jesper Carl

Sagens parter:

Danske Malermestre
ctr.
Malerforbundet

Hovedentreprenør:

CVR-nr. 36712821 - Total Bygge Service ApS,

Underentreprenør:
Arbejdspladser:

Strandlodsvej 11, 2300 København S
Richard Mortensens Vej 50, 2300 København S

Sagen drejer sig om:
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Virksomheden skal på mødet
medbringe:

Ansættelseskontrakter, lønsedler, ugesedler samt dokumentation for indbetaling af pension for samtlige udenlandske ansatte fra opstart og til dato på pladsen.
Der skal endvidere medbringes alle underentreprisekontrakter.
Hvis der er tale om indlejet arbejdskraft fra f.eks. vikarbureauer skal der medbringes kopi af samtlige fakturaer
for denne ydelse.
Det ønskes at samtlige underentreprenører deltager i
mødet, samt at få oplyst den fulde entreprisekæde og få
tegnet overenskomst med de virksomheder, der ikke er
omfattet af en overenskomst med Malerforbundet i
Danmark.
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Sagsnr. MFD 288703 & 289142

48-timersmøde med Danske Malermestre den 9. oktober 2019
Organisationerne er enige om at denne sag og sagen fra Richard Mortensens Vej 50,
behandles samlet. Det drejer sig om MFD sagsnr. 288703 og 289142.
Der blev opnået enighed om at virksomheden, som en del af et forlig, til Malerforbundet
betaler kr. 1.750.000,- til fuld og endelig afgørelse. Beløbet betales i følgende rater:
Første rate på kr. 750.000,- betales inden den 1. november 2019
Anden rate på kr. 500.000,- betales inden den 1. februar 2020
Tredje rate på kr. 500.000,- betales inden den 1. maj 2020
Raterne indbetales til Reg.nr. 5323 Konto: 0000588773, mærket virksomhedens CVRnummer.
Når sidste rate er indbetalt, er sagen slut.
Hvis virksomheden ikke overholder ovennævnte betalingsbetingelser, så bortfalder forliget
og forbundet forbeholder sig at videreføre sagen til faglig voldgift m.m.

Dette forlig er eksigibelt og kan tvangsfuldbyrdes i henhold til retsplejelovens § 478, stk. 1,
nr. 4.
For

Danske Malermestre

Sign.: Søren Christoffersen
For:

For

Malerforbundet

Sign.:

Kim Petersen

Total Bygge Service ApS

Sign: Adrian Marcin Nowak
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Bilag 21.5
1

Protokollat med tilkendegivelse

i

Faglig Voldgift
(FV 2017.0168)

Malerforbundet i Danmark
(faglig sekretær Jesper Carl)

mod

Danske Malermestre
for Connection Vikar ApS København
(afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen)
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Uoverensstemmelsen angår, om den indklagede virksomhed, Connection Vikar ApS København, har efterlevet Maleroverenskomsten ved afregning af løn, overtidsbetaling, udetillæg mv. til en række udenlandske
malere.
Klager, Malerforbundet i Danmark, har nedlagt påstand om, at virksomheden til Malerforbundet skal betale
1.019.938,01 kr., subsidiært et skønsmæssigt fastsat lavere beløb, med renter fra den 10. maj 2018.
Indklagede, Danske Malermestre for Connection Vikar ApS København, har nedlagt påstand om frifindelse
mod betaling af 12.702,56 kr., subsidiært betaling af et skønsmæssigt fastsat højere beløb, men mindre end
krævet af klager.

Sagens behandling
Til at behandle tvisten er nedsat en faglig voldgiftsret med undertegnede, fhv. højesteretspræsident Poul
Søgaard som opmand. Som partsvalgte medlemmer medvirkede forbundssekretær Martin B. Hansen og
næstformand Thomas Lang (valgt af Malerforbundet) samt direktør Ole Draborg og chefkonsulent Søren
Christoffersen (valgt af Danske Malermestre). Voldgiftsforhandling er afholdt den 12. juni 2018.
Der er afgivet forklaring af Morten Henriksen, der er direktør for Connection Vikar ApS København, og af
hans ægtefælle, Mette Henriksen, der er ansvarlig for firmaets administration, herunder regnskab, udstedelse af fakturaer og lønberegning.
Efter bevisførelse, procedure og votering kunne der ikke blandt de af parterne valgte medlemmer af voldgiftsretten opnås flertal for en afgørelse. Derpå fremsatte opmanden en mundtlig begrundet tilkendegivelse om sin vurdering af sagen. Tilkendegivelsen gengives nedenfor i skriftlig form.

Virksomheden
Connection Vikar ApS København (i det følgende kaldet Connection Vikar) er et vikarbureau, der arbejder
inden for bygge- og anlægsbranchen, herunder inden for malerbranchen. Connection Vikars forretningsmodel består i at levere arbejdskraft (vikarer) til kunderne, som derefter har ledelsesretten over for vikarerne,
mens disse arbejder for pågældende kunde.
Connection Vikar er omfattet af Overenskomst mellem Danske Malermestre og Malerforbundet, herunder
overenskomsten bilag 7 om udenlandske arbejderes løn- og arbejdsvilkår ved udførelse af arbejde i Danmark.

Opmandens tilkendegivelse
Parternes tvist angår navnlig to hovedspørgsmål, nemlig gyldigheden af de fremlagte aftaler om varierende
ugentlig arbejdstid og om vikarernes krav på udetillæg.
Ifølge Maleroverenskomstens § 2, stk. 1, er den normale ugentlige arbejdstid 37 timer fordelt på ugens første 5 hverdage, således at ingen arbejdsdag er over 8 timer. Ifølge § 2, stk. 2, kan den ugentlige arbejdstid
efter aftale med medarbejderne varieres, blot den gennemsnitlige arbejdstid inden for en 12 måneders
periode er 37 timer. Aftalen skal være skriftlig og skal ligge inden for kl. 06.00 og kl. 18.00, og en eventuel
klub eller Malerforbundets lokalafdeling orienteres med en kopi af aftalen.
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Der er fremlagt skriftlige aftaler om varierende ugentlig arbejdstid efter overenskomstens § 2, stk. 2, mellem Connection Vikar og de medarbejdere, som er omfattet af sagen. Aftalerne er dateret og fremstår som
underskrevet af medarbejderne. Nogle af aftalerne er fremlagt i to eksemplarer med underskrifter, som
umiddelbart kan forekomme forskellige. Der er efter bevisførelsen dog ikke grundlag for at fastslå, at medarbejderne eller nogle af dem ikke skulle have indgået aftalerne. Aftalerne er dateret, men mangler en angivelse af begyndelses- og slutdato på den periode, aftalerne skal være gældende for. Det medfører ikke, at
aftalerne er ugyldige, men bevirker, at aftalerne først kan anses indgået med virkning fra og med underskriftdatoen. Det kan heller ikke føre til ugyldighed, at de fremlagte eksemplarer af aftalerne mangler
underskrift af virksomheden, der har udfærdiget aftalerne og administreret efter dem.
Forbundet har anført, at det også må være en gyldighedsbetingelse, at en aftale om varierende ugentlig
arbejdstid skal indeholde en stillingtagen til, hvad arbejdstiden skal være, idet overtidsbestemmelsen ellers
reelt vil være sat ud af kraft. Overenskomsten indeholder imidlertid ikke krav om, at der ved aftaler om
varierende ugentlig arbejdstid skal foreligge arbejdstidsplaner, vilkår om afspadsering, varsling af ændringer i faktisk tilrettelagt arbejdstid, eller hvordan arbejdstiden nærmere tænkes varieret, jf. herved tilkendegivelse af 17. maj 2016 i faglig voldgiftssag FV 2015.0221.
Aftalerne om varierende ugentlig arbejdstid skal derfor lægges til grund for sagens afgørelse. Det betyder,
at der i de tilfælde, hvor der ikke er angivet en begyndelsesdato for aftalen, og hvor medarbejderen har
udført arbejde forud for aftalens datering, skal afregnes løn og overtidsbetaling med udgangspunkt i overenskomstens § 2, stk. 1. I tiden fra aftalens datering kan der kræves overtidsbetaling for arbejde udført før
kl. 06.00 og efter kl. 18.00, og hvis arbejdstiden i 12 måneders perioden – eller i perioden indtil medarbejderens ansættelse i Connection Vikar ophører inden udløbet af 12 måneders perioden – gennemsnitligt
overstiger 37 timer ugentligt.
Virksomheden har fulgt den praksis at udfærdige nye ansættelsesaftaler – men ikke nye § 2, stk. 2 aftaler –
ved skift til en ny arbejdsplads. Uanset dette må ansættelsen hos Connection Vikar dog anses som ét
løbende ansættelsesforhold.
Forbundets krav om udetillæg med henvisning til overenskomstens § 4 er begrundet med, at medarbejderne efter forbundets opfattelse ikke har haft bopæl i Danmark i overenskomstens forstand. Efter bevisførelsen må det imidlertid lægges til grund, at medarbejderne har haft bopæl i ejendomme, som Connection
Vikar har lejet og derefter udlejet til medarbejderne. I disse tilfælde kan der derfor ikke kraves udetillæg
eller kørepenge ud over, hvad virksomheden allerede har afregnet. Dog har der for nogle medarbejdere
været en kortere periode, hvor de i starten af deres ansættelse har måttet bo midlertidigt i et lejet sommerhus, som ikke kan anses for en bolig i overenskomstens forstand. I disse tilfælde kan der rejses krav om
udetillæg, hvori udbetalte kørepenge kan modregnes.
Sagen er startet på grundlag af forbundets henvendelse på fire specifikke byggepladser. Men der er ikke
noget til hinder for, at forbundet har kunnet inddrage andre arbejdssteder, hvor de involverede medarbejdere har udført arbejde under ansættelsen hos Connection Vikar.
Efter det foran anførte må det yderligere krav, som forbundet kan få medhold i, fastsættes skønsmæssigt.
Opmanden fastsætter på det grundlag, som sagen må afgøres på, skønsmæssigt kravet til 100.000 kr., som
indbefatter det beløb på 12,702,56 kr., som indklagede i duplikken har erkendt at skulle betale.

Opmanden foreslog herefter parterne at forlige sagen ved, at Connection Vikar ApS København til Malerforbundet i Danmark betaler 100.000 kr. til fuld og endelig afgørelse af de rejste krav.
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Parterne tog tilkendegivelsen til efterretning og forligte sagen som foreslået af opmanden og således, at
tilkendegivelsen har virkning som en kendelse.
Hver part bærer egne sagsomkostninger og betaler halvdelen af udgiften til opmanden.

København, den 25. juni 2018

Poul Søgaard
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Bilag 29.1
Dimensionering af uddannelserne
HHS 120522

Med ”Tre- partsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft” i 2016 blev der
indført en dimensionering af erhvervsuddannelserne ud fra nogle objektive kriterier.
Formålet var at sikre en balance mellem efterspørgslen på arbejdsmarkedet og optaget
på erhvervsuddannelserne, herunder at begrænse optag til uddannelser med ringe
beskæftigelses- og/el ler lærepladsmuligheder.
En erhvervsuddannelse kan dimensioneres på tre forskellige måder:
1.

Dimensionering med lærepladskrav: Alle elever skal have en uddannelsesaftale for
at kunne starte på uddannelsen.

2.

Dimensionering med kvote for, hvor mange, de enkelte skoler må optage uden en
ud- dannelsesaftale på grundforløb 2.
Der kan herudover altid optages et ubegrænset antal elever, som i forvejen har en
uddannelsesaftale med en virksomhed.

3.

Dimensionering efter selvindstilling, hvor REU indstiller uddannelser, som ikke er
udtaget til di mensionering på baggrund af de objektive kriterier, der ligger bag pkt.
1 og 2.

De fleste erhvervsuddannelser dimensioneres aldrig og har således frit optag.
Dimensioneringen af de enkelte uddannelser besluttes for et år ad gangen af børne- og
undervisningsministeren, efter indstilling fra Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (fremover REU).
Beslutning om dimensionering af en uddannelse sker under hensyn til de forventede
fremtidige behov inden for forskellige fagområder baseret på følgende parametre:
1)

Andelen af uddannelsesaktive elever, som har indgået en uddannelsesaftale med
en virksomhed inden for tre måneder efter gennemført grundforløb.

2)

Ledighedsgraden for færdiguddannede.

3)

Forholdet mellem efterspørgslen og udbuddet efter faglært arbejdskraft

Processen for dimensionering består overordnet af to trin. For det første udmelding af
en oversigt over de uddannelser, der dimensioneres, herunder en national kvote. For
det andet udmelding af en fordeling af den nationale kvote på erhvervsskolerne fordelt
som kvotepladser til udbyderne af den dimensionerede ud dannelse
Første trin er at fastlægge, hvilke uddannelser der skal dimensioneres. Børne- og
Undervisningsministeriet (fremover BUVM) beregner indledningsvist hvilke uddannelser, der står til dimensionering ud fra deobjektive kriterier, udgjort af hhv. et modelparameter, dimittendledigheden og overgangsprocenten (den objektive model).
Størrelsen af en national kvote bestemmes i udgangspunkt af en objektiv kvoteberegningsmodel.
Beregninger fra den objektive model sendes i høring hos REU. REU kan, hvis der er
vægtige argumenter herfor, vælge ikke at følge de objektive beregninger og indstille en
anden dimensionering end foreslået i den objektive model.
Børne- og undervisningsministeren fastsætter endelig en liste over de dimensionerede
uddannelser og eventuel kvotestørrelse på aggrund af REU’s indstilling.
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I tilknytning til hvorvidt en uddannelse skal dimensioneres eller ej, afgøres det
derudover, hvor stor en kvote den enkelte uddannelse bør tildeles. Ved uddannelser
dimensioneret på baggrund af den objektive model kan REU, hvis vægtige argumenter
taler for det, indstille til et højere eller lavere antal kvotepladser, dvs.hvor mange elever
der kan optages uden en uddannelsesaftale på den enkelte uddannelse.
Den objektive model blev benyttet første gang i 2018, og den har siden da dannet
grundlag for dimensio nering af de enkelte uddannelser.1
Udvikling i uddannelser udtaget til dimensionering
Den objektive model har i alt udtaget mellem 11-15 uddannelser til dimensionering i
årene 2018-2022. En undtagelse er 2021, hvor der blev taget særlige hensyn grundet
Covid-19.
Antallet, der udtages til dimensionering med kvote, er stabilt på 10-11 alle år (2021
undtaget, hvor 5 uddannelser blev udtaget).
Antallet af uddannelser, der udtages til dimensionering med lærepladskrav er faldende
fra fem i 2018 til en enkelt i 2022.
Samlet set har 26 uddannelser i årene 2018-2022 været udtaget til dimensionering på
baggrund af de objektive kriterier. 10 uddannelser har været udtaget et enkelt år, 7 har
været udtaget to år, 4 har været udtaget tre år, 4 har været udtaget fire år og en enkelt
har været udtaget alle fem år.
Dimensionering med lærepladskrav, dvs. med krav om uddannelsesaftale ved optagelse
på grundforløbets 2. del (GF2), fastsættes ud fra følgende kriterier:
o Regeringens modelparameter, der angiver det forventede fremtidige arbejdsmarkeds behov for faglærte med den pågældende uddannelse, skal være under 1,0.
o Mindre end 50 pct. af uddannelsesaktive elever skal have indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed inden for tre måneder efter grundforløbets 2. del er gennemført. Uddannelsesaktive elever er defineret som elever, der enten er i uddannelsesaftale, skoleoplæring eller lærepladssøgende.
o Ledighedsgraden for færdiguddannede 4.-7. kvartaler efter fuldførelse af uddannelsen er over gennemsnittet for alle erhvervsuddannede.
Dimensionering med en kvote, dvs. med en positiv kvote for, hvor mange elever der kan
optages på GF2 foruden dem, der allerede har en uddannelsesaftale, fastsættes ud fra
følgende kriterier:
o Regeringens modelparameter, der angiver det forventede fremtidige arbejdsmarkedsbehov for faglærte med den pågældende uddannelse, skal være under 1,0.
o Mere end 50 pct. men mindre end 80 pct. af uddannelsesaktive elever har indgået en
uddannelsesaftale med en virksomhed inden for tre måneder efter GF2 er
gennemført. Uddannelsesaktive elever er defineret som elever, der enten er i
uddannelsesaftale, skoleoplæring eller lærepladssøgende.
o Ledighedsgraden for færdiguddannede 4.-7. kvartaler efter fuldførelse af uddannelDimensioneringsmodellen er blev evalueret, og hvis man er interesseret i denne, kan den læses i
”Evaluering af dimensionering” Børne- og Undervisningsministeriet, marts 2022. Rapporten kan
rekvireres på www.uvm.dk
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sen, er over gennemsnittet for alle erhvervsuddannede.
o Hvis blot et af kriterierne ikke er opfyldt står uddannelsen ikke til dimensionering. På
baggrund af objek tive kriterier.
Elever med uddannelsesaftale har altid adgang til en dimensioneret uddannelse.
Autolakerer- bygningsmaler- og skilteteknikeruddannelserne
Ovenfor er dimensioneringen beskrevet i generelle formuleringer. Nedenfor er så beskrevet den konkrete dimensionering af autolakerer- bygningsmaler- og skilteteknikeruddannelserne.
Fælles for de tre uddannelser er, at det er bestemmelsen om indgåede uddannelsesaftaler senest 3 måneder efter grundforløbets afslutning, der har været afgørende for
om uddannelsen er blevet dimensioneret eller ej.
Diverse mellemregninger og uddannelsernes data i de øvrige parametre er således
udeladt.
Autolakereruddannelsen
Uddannelsen har altid opfyldt et af kriterierne for ikke at blive dimensioneret.
Bygningsmaleruddannelsen
I 2018 og i 2019 havde mere end 50% af bygningsmalereleverne men mindre end 80%
indgået uddannelsesaftale senest 3 måneder efter afsluttet grundforløb. Uddannelsen
blev derfor udbudt med en kvote for, hvor mange elever der kunne optages på GF2
uden en uddannelsesaftale.
Beregning af kvoter:
Uden at gå i detaljer så fastsættes kvotens størrelse af Børne- og Undervisningsministeren primært med udgangspunkt i antallet af uddannelsesaktive elever på en given
uddannelse, der efter 3 mdr. har indgået en uddannelsesaftale under hensyntagen til
de seneste kendte frafaldstal mv.
Der er således en direkte sammenhæng mellem antallet af elever, som har fået en
aftale det forudgående år, og kvotens størrelse.
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Fordeling af kvoter i 2018 og 2019:
Skole

Fordeling 2018

Fordeling 2019

College360 Silkeborg

17

18

EUC Nord (Hjørring)

15

15

EUC Nordvestsjælland (Holbæk)

20

28

EUC Sjælland (Næstved)

29

37

EUC Syd (Aabenraa)

9

16

Learnmark Horsens

10

10

Mercantec (Viborg)

10

10

NEXT Uddannelse København

10

0

Roskilde Tekniske Skole

10

10

Rybners (Esbjerg)

16

24

Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier

10

16

Syddansk Erhvervsskole Odense Vejle

59

78

TEC – Technical Education Copenhagen

77

87

TechCollege (Aalborg)

37

36

Tradium (Randers)

25

28

UCH – Uddannelsescenter Holstebro

22

27

U/Nord (Hillerød)

34

36

ZBC Slagelse

23

21

Aarhus Tech

31

25

Kvote i alt

464

522

Ministeriet opfordrede skolerne om at samarbejde om at anvende alle udbudte kvoter
på de dimensionerede uddannelser: Såfremt en skole ikke har behov for alle sine
kvotepladser, kan den overskydende del overføres til én eller flere andre skoler.
Fra 2020 og fremefter har mere end 80% af eleverne indgået en uddannelsesaftale
inden for 3 måneder efter, at GF2 er gennemført. Uddannelsen skal derfor ikke
dimensioneres.
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Skilteteknikeruddannelsen
Allerede i 2017, da dimensioneringen blev vedtaget, stod det klart, at skilteteknikeruddannelsen vil blive pålagt et lærepladskrav, da under 50% af eleverne ville have
opnået en uddannelsesaftale senest 3 månder efter afslutningen på GF2. Uddannelsen
opfyldte således ikke et af de objektive krav for at undgå en 0-dimensionering.
College360 og TEC, som udbyder uddannelsen vil således kun har mulighed for at
optager de elever på GF2, som på forhånd har indgået en uddannelsesaftale. Hermed
ville skolernes mulighed for i det hele taget at udbyde skilteteknikeruddannelsen
komme i fare.
Skolerne og Malerfagets faglige Fællesudvalg kæmpede en kamp for at få ændret
beslutningen om at vurdere uddannelsen ud fra de objektive objektive kriterier og
foreslog, at uddannnelsen blev dimensioneret med en kvote, idet man måtte tage
udgangspunkt i, hvorfor tilgangen til uddannnelsen så ud, som den gjorde.
Baggrund for anmodning om en kvote-dimensionering
Frem til en uddannelsesreform i 2008 var uddannnelsen placeret under uddannelsesindgangen Bygge & Anlæg. Herefter blev den placeret i indgangen Medieproduktion –
en indgang, der var præget af populære grafiske fag med meget stor søgning og et
begrænset antal praktikpladser.
Indgangens grundforløb var blandt andet placeret på Roskilde Tekniske Skole og på
Københavns Tekniske Skole. Her blev mange elever efter længerevarende grafiske
afklaringsforløb vejledt over i skilteteknikergrundforløbet, idet et grundforløbsbevis i
denne uddannelse gav adgang til uddannnelsens hovedforløb og dermed til en
praktikcenterplads på TEC.2 Hele tre skoler på Sjælland og Teknisk Skole Silkeborg var
således fødekæde til en branche af en beskeden størrelse.3
Malerfagets faglige Fælllesudvalg forsøgte i en henvendelse til ministeriet i april 2013 at
få begrænset tilgangen til uddannelsen og dermed til hovedforløbet. Vi så 3 mulige
løsninger:
1. Fællesudvalget anbefalede TEC at ophæve de indgåede samarbejdsaftaler4, således
at tilgangen til skolepraktik blev reduceret.
2. Ved udbudsrunden i 2007 blev Teknisk Skole Silkeborg og TEC godkendt til at
udbyde indgangen Medieproduktion under den forudsætning, at skolerne kun
optog elever, der stilede mod uddannelsen som skiltetekniker.
Ved en kommende udbudsrunde kunne man fastsætte en tilsvarende forudsætning
for andre skoler, som udbød indgangen: Disse skoler skulle godkendes under den
forudsætning, at de ikke optog elever, som stilede mod uddannelsen som
skiltetekniker.
3. Der skulle indføres en adgangsbegrænsning med tilhørende kvotefastsættelse for
skilteteknikeruddannelsen (ved starten af grundforløbet).

TEC havde på dette tidspunkt en samarbejdsaftale med de to grundforløbsskoler herom.
Det var alene de to grundforløbsskoler som tilbød grafiske afklaringsforløb forud for
skilteteknikergrundforløbet.
4
Teknisk Skole Silkeborg havde ikke indgået samarbejdsaftaler med skoler, som udbød grundforløbet i
Medieproduktion.
2

3
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I ministeriets svar af 6. juni 2013 blev det oplyst, at forslag 2 og 3 på det tidspunkt ikke
kunne benyttes, og forslag 1 lå udenfor det faglige udvalges kompetence, idet det alene
var et melleværende mellem de tre implicerede skoler.
TEC valgte efterfølgende at opsige samarbejdsaftalen med de to grundforløbskoler.
Københavns Tekniske Skole indbragte TECs opsigelse for ministeriet, som herefter i brev
af 14. november 2013 pålagde TEC at genoptage samarbejdaftalen.
Det er disse bagvedliggende omstændigheder, som er årsagen til indstillingen til
dimensionering ud fra de objektive kriterier.
Udbudsrunde i september 2016
I forbindelse med udbudsrunden i 2016 indstillede Malerfagets faglige Fællesudvalg til
ministeriet, at alene de to hovedforløbsskoler kunne udbyde skilteteknikeruddannelsens grundforløb. Ministeriet godkendte indstillingen. Tiden var således moden til at
imødekomme de ovennævnte punkter 1 og 2.
Tilgangen til skilteteknikeruddannelsen vil således blive reduceret betragtelig allerede
fra august 2017, hvor hverken Københavns Tekniske Skole (nu NEXT) eller Roskilde
Tekniske Skole har godkendelse til at udbyde GF2 på uddannelsen.
Dette bekræftes af tilmeldingstal til GF2 i august 2017, hvor pt. 15 elever er godkendt til
optagelse på TEC og 13 elever godkendt til optagelse på Teknisk Skole Silkeborg.
Med konsekvenserne af udbudsbegrænsningen er det vores opfattelse, at tilgangen til
faget vil finde et naturligt leje allerede efter august 2017, og tilgangen til skolepraktik
fremadrettet vil blive ret begrænset. (TEC vurderer, at det nuværende antal af skpelever vil være tæt på 0 i 2019).
Dimensionering
På baggrund af ovenstående var det Fællesudvalgetsudvalgets opfattelse, at en
dimensionering reelt er overflødig. Hvis uddannelsen absolut skal dimensioneres, så må
det være med en kvote.
Konsekvensen af en 0-dimensionering vil afstedkomme en total opbremsning af
tilgangen med en reduktion af den enkelte skoles bredde af faglige kompetencer til
følge.
Uddannelsen vil ryge ind i et vakuum, hvor de to skoler vil være nødt til at skille sig af
med kompetente lærerkræfter, udover hvad den løbende og sunde reduktion som følge
af udbudsrunden i antallet praktikcenterelever vil tilskrive. Den skade, dette vil medføre
på bredden i uddannelsens faglige niveau, kan efterfølgende vise sig meget svær at
genetablere. Det kan faget ikke være tjent med.
Søgemønster
De sidste 10 år har størstedelen af eleverne først opnået en uddannelsesaftale efter GF2
2. Skiltevirksomhederne har helt klart set fordelen i først at indgå uddannelsesaftaler,
når eleverne har gennemført GF2. Det giver nogle fordele:
o Eleverne opnår et reelt kendskab til skiltefaget ved at deltage i GF 2 – især efter
lovreformen i august 2015. Her blev det tidligere grundforløb på i alt 10 uger udvidet
med det skilteteknikerfaglige GF2 på 20 uger, hvor en række fagspecifikke mål blev
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flyttet hertil fra hovedforløbet. Elevernes faglighed blev hermed forstærket, og
virksomhederne fik således en større mulighed for at træffe et korrekt valg af elever.
o Elever, som alligevel ikke ønsker at blive skiltetekniker, er ”siet fra” på GF2.
o Elever, som ikke lever op til overgangskravene mellem grundforløb og hovedforløb
er ”siet fra”.
o Skolerne har gennem sit arbejde på GF2 mulighed for at matche elever og
virksomheder, så muligheden for et succesfuldt uddannelsesforløb optimeres.
Hvis faget bliver 0-dimensioneret bliver det meget begrænset, hvad de potentielle
elever på forhånd kan opnå af viden om skilteteknikerfaget. Det bliver allerhøjst til at
par timers undervisning på GF1. Skiltevirksomhederne skulle således indgå
uddannelsesaftale med en elev, der grundlæggende slet ikke aner om faget overhovedet
er noget for ham eller hende. Dybest set risikerede man, at der ville blive indgået et lang
række aftaler i blinde. Aftaler som senere skulle ophæves, fordi eleven fandt ud af, at
skilteteknikeruddannelsen ikke er vejen frem.
En kvoteordning vil afbøde virkningerne af ovenstående uheldige resultater af en 0dimensionering.
En 0-dimensionering til faget vil resultere i, at tilgangen til faget vil blive så reduceret, at
det kan vise sig vanskeligt at opretholde to skilteteknikerskoler. Hvis begge bliver
nødsaget til at lukke, er konsekvensen åbenlys. Hvis én af skolerne lukker, vil den
nødvendige tilgang til faget være svær at opretholdet, da unges mobilitet ikke er
tilstrækkelig stor. Man vil fravælge uddannnelsen.
Malerfagets faglige Fællesudvalg oplever således en 0-dimensionering som problematisk i forhold til uddannelsens overlevelse, og en kvote-dimensionering vil være at
foretrække.
Vores bestræbelser (blandt andet med en direkte henvendelse til den daværende
undervisningsminister) lykkedes ikke, og derfor blev uddannelsen dimensioneret med at
praktikpladskrav ud fra de objektive kriterier i 2018, 2019 og 2020.
Med et praktikpladskrav har samtlige elever på GF2 således i forvejen en uddannelsesaftale, og det betyder, at over 80% af eleverne har indgået en uddannelsesaftale senest
3 måneder efter GF2’s afslutning.
Uddannelsen er således fritaget for dimensionering i 2021 og 2022.
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Ny bygningsmalersvendeprøve
På baggrnd af et udvalgsarbejde blev bygningsmalersvendeprøven ændret i 2019, og de nye svendeprøøveretningslinjer blev første gang anvendt ved svendeprøven i december 2019.
Ændringen var begrundet i et ønske om:
o
så vidt muligt at ensarte svendeprøvebåsene fra skole til skole
o
at præcisere og ensarte bedømmelsen på de 16 svendeprøveskoler
o

Indholdet i prøven er stort set det samme som i den tidligere prøve, men det er nu ”spredt ud på”
10 opgaver i stedet for tidligere 4 opgaver. Det giver en mere præcis bedømmelse og vægtning
af de enkelte discipliner. Herudover er nye prøve dog suppleret med en opgave i opmåling og
arbejdsbeskrivelse.

Svendeprøve frem til december 2019:
Opgave 1: Helhedsindtryk: Farvesætning i bås/rum – farveefterligning
Opgave 1 som helhed skal vurderes ud fra følgende:
o Er opgaven løst i overensstemmelse med det givne tema?
o Er farvesætningen på opstalt/farvecirkel/farvetrekant og i bås/rum identiske?
o Fremtræder farvesætningen i bås/rum som en helhed?
o Fremtræder beskæringerne korrekt?
o Udviser farvesætningen en kreativ anvendelse af farver?
o Er farveefterligningen korrekt?
o Vurdering af dekorationen
Opgave 2: Behandling af tidligere behandlet træværk
Opgave 3: Vægbehandling
Opgave 4: Behandling af nyt træværk
Mundtlig præsentation
Ny svendeprøve:
Opgave 1: Design
Opgave 2: Dekoration
Opgave 3: Arbejdsbeskrivelse og opmåling
Opgave 4: Farveefterligninger
Opgave 5: Bundbehandling
Opgave 6: Tapetopsætning på én væg
Opgave 7: Valgfri færdigbehandling på øvrige vægge
Opgave 8: Behandling af loft
Opgave 9: Tidligere behandlet træværk
Opgave 10: Behandling af nyt træværk
Mundtlig præsentation
Tidligere skulle svendeprøven udarbejdes i henhold til et tema. Nu skal prøven udarbejdes i henhold til
det tapet, som eleverne får udleveret i forbindelse med prøven.
I den gamle prøve blev de 4 opgaver hver bedømt i henhold til 7-trins-karakterskalaen (se nedenfor),
og det var ikke helt præcist. Der er derfor indført et pointsystem: Hver opgave udløser et vist antal
point, hvis lærlingen udfører den fejlfrit. I hver opgave er der så beskrevet en række fejl, som trækker
ned. Bedømmelsen bliver således mere præcis, og det er helt tydeligt, hvorfor eleven ikke har opnået
det maksimale antal point i den enkelte opgave.
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Bedømmelsen foretages stadig af 4 kommissionsmedlemmer. Tidligere gav hvert medlem en karakter,
som dannede grundlag for det endelige resultat. Nu skal bedømmelsen udføres i fællesskab, og der
skal være enighed om det opnåede antal point.
Ud over de antal point, eleven opnår i bedømmelsen, kan der i nogle af opgaverne suppleres med
bonuspoint, hvis eleven har udført et ekstraordinært arbejde i løsningen af opgaven.
Til sidst bliver antallet af de opnåede point for de 10 opgaver, helhedsindtrykket og den afsluttende
mundtlige præsentation lagt sammen og omregnet til den gældende 7-trinsskala.
Oversigt over fordeling af point, bonuspoint og de maksimale fradrag
Point Bonus-point
100
20

Helhedsindtryk

Max. fradrag
100

1

Design

50

10

60

2

Dekoration

100

20

100

3

Opmåling/arbejdsbeskrivelse

50

70

4

Farveefterligning

50

50

5

Bundbehandling

150

100

6

Tapetopsætning på én væg

100

20

150

7

Valgfri færdigbehandling på øvrige vægge

150

10

180

8

Behandling af loft

9

Tidligere behandlet træværk

150

10

240

10

Behandling af nyt træværk

150

10

360

50

I alt inden mundtlig præsentation
Mundtlig præsentation

1100

40

Max. 100

1450

20

Det endelige antal point (point + bonuspoint)

1220

Pointplacering i forhold til karakterskala
Antal point

Karakter

Betegnelse

1120-1220

12

Sølvmedalje

1020-1119

10

Bronzemedalje

920-1019

10

Bestået med ros

820-919

7

Bestået

600-819

4

Bestået

400-599

02

Bestået

200-399

00

Ej bestået

0-199

÷3

Ej bestået
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7-trins-skalaen
12: Den fremragende præstation:

Præstationen demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets
mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler

10: Den fortrinlige præstation:

Præstationen demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål,
med nogle mindre væsentlige mangler

7:

Den gode præstation:

Præstationen demonstrerer opfyldelse af fagets mål,

4:

Den jævne præstation:

Præstationen demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af
af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler

02: Den tilstrækkelige præstation:

Præstationen demonstrerer den minimalt acceptable grad opfyldelse af fagets mål

00: Den utilstrækkelige præstation: Præstationen demonstrerer en utilstrækkelig præstation, der ikke
demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål
-3:

Den ringe præstation:

Karakteren gives for den helt uacceptable præstation
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Ny svendeprøve i skilteteknikeruddannelsen – Lagt på hjemmesiden den 28. januar 2020
På baggrnd af et udvalgsarbejde blev skilteteknikersvendeprøven ændret i 2019. De nye retningslinjer
blev blev første gang anvendt ved svendeprøven i juni 2020.
Ændringen var begrundet i et ønske om at indføre det pointystem, som blev indført ved
bygningsmalervendeprøven i 2019.
Indholdet i prøven er stort set det samme som i den tidligere prøve.
Opgaver i den tidligere prøve:
Opgave 1: Design af logo
Opgave 2: Typografi: Montering af bogstaver
Opgave 3: Opgaver på dekorationsflade
Opgave 4: Beskrivelse af materialevalg
Opgave 5: Rentegning af logo
Opgave 6: Farveefterligning
Opgave 7: Billedbehandling
Opgave 8: Foliemontering
Opgave 9: Mundtlig præsentation
Opgaver i den nye prøve:
Opgave 1: Design af logo
Opgave 2: Montering af bogstaver
Opgave 3: Opgaver på dekorationsflade
Opgave 4: Opretning af logo
Opgave 5: Farveefterligning
Opgave 6: Billedbehandling
Opgave 7: Foliemontering
Mundtlig præsentation
Beskrivelse af materialevalg indgår nu i den nye opgave 6: Billedbehandling. I den gamle prøve talte
den mundtlige præsentation på lige fod med de faglige opgaver. Et 12-tal i præsentationen kunne
således have stor indflydelse på det endelige resultat. I den nye prøve er præsentationens betydning
reduceret betydeligt, således at man ikke kan ”tale sig til et godt resultat”.
I den gamle prøve blev de 9 opgaver hver bedømt i henhold til 7-trins-karakterskalaen (se nedenfor),
og det var ikke helt præcist.
Der er derfor indført et pointsystem: Hver opgave udløser et vist antal point, hvis lærlingen udfører
den fejlfrit. I hver opgave er der så beskrevet en række fejl, som trækker ned. Bedømmelsen bliver
således mere præcis, og det er helt tydeligt, hvorfor eleven ikke har opnået det maksimale antal point i
den enkelte opgave.
Bedømmelsen foretages stadig af en svendeprøvekommission med 4 medlemmer. Tidligere gav det
enkelte medlem hver en karakter, som dannede grundlag for det endelige resultat. Nu skal
bedømmelsen udføres i fællesskab, og der skal være enighed om det opnåede antal point.
Ud over de antal point, eleven opnår i bedømmelsen, kan der i nogle af opgaverne suppleres med
bonuspoint, hvis eleven har udført et ekstraordinært arbejde i løsningen af opgaven.
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Til sidst bliver antallet af de opnåede point for de 7 opgaver, helhedsindtrykket og den afsluttende
mundtlige præsentation lagt sammen og omregnet til den gældende 7-trinsskala.
Kan der ikke bedømmes på samtlige opgaver, kan man ikke give bonuspoint.
Point
Helhedsindtryk (baseret på opgave 1,2,3 og 7)

720

Bonuspoint
215

1

Design af logo

990

250

2

Typografi: Montering af bogstaver

990

3

Opgaver på dekorationsflade

1350

270

1350

4

Opretning af logo

1170

175

1170

5

Farveefterligning

990

6

Billedbehandling

1620

430

1620

7

Foliemontering

1170

295

1170

I alt inden mundtlig præsentation

9000

1635

9000

Point + bonus (ikke point alene)

10635

Mundtlig præsentation

400

Det endelige antal point

11035

Antal point

Karakter

990
990

990

Karakterbetegnelse

8.940-11.035

12

Bestået med sølvmedalje

8.275-8.939

12

Bestået med bronzemedalje

7.170-8.274

10

Bestået med ros

5.850-7.169

7

Bestået

4.745-5.849

4

Bestået

3.650-4.744

02

Bestået

1.103-3.659

0

Ej bestået

÷3

Ej bestået

0-1.102

Max. fradrag
720
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MALERFORBUNDET I DANMARK
KONGRESREGNSKABER
FOR PERIODEN 2018-2021
Forbundet
Strejkekassen
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Malerforbundet i Danmark
RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRENE 2018-2021
Note
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
21
12

15

13

13
14

(i 1000 kr.)

2018

2019

2020

2021

I alt

Kontingenter, indtægter
Andre Indtægter

23.184
8.228

22.836
9.098

22.431
9.754

23.576
9.699

92.027
36.779

Indtægter

31.412

31.934

32.185

33.275

128.806

Løn, feriepenge, ATP og pension
Møder, konferencer m.m.
Kurser m.m.
Kontorhold
Tilskud, bevillinger, annoncer m.m.
Gruppeliv
Kontingenter
Medlemsblad
Lejeudgifter, Nyropsgade
Hensættelse til kongres
Andre udgifter
Forbundsydelser A-kasse
Tilskud til afdelinger

11.899
1.643
2.810
5.762
6.674
2.319
2.753
977
2.256
0
1.669
1.219
4.268

11.750
1.231
4.702
3.115
6.448
1.598
2.555
890
2.838
400
1.529
1.644
5.530

12.542
889
2.836
3.245
9.387
1.525
2.637
755
4.339
400
3.483
2.096
4.673

12.001
413
3.655
2.430
6.501
1.538
2.575
761
3.725
400
2.191
873
3.360

48.192
4.176
14.003
14.552
29.010
6.980
10.520
3.383
13.158
1.200
8.872
5.832
17.831

Omkostninger

44.249

44.230

48.807

40.423

177.709

Primært resultat før afskrivninger m.v.
Afskrivninger

-12.837
0

-12.296 -16.622
70
28

-7.148
1.418

-48.903
1.516

Resultat efter afskrivninger. m.v.
Resultat fra Opmålerne
Resultat fra Feriekassen
Resultat før finansielle poster m.v.
Finansielle poster
Finansielle poster
Afkast ovf. Til feriekassen
Resultat før kursreguleringer på værdipapirer
Gevinst/tab på værdipapir, nette
Resultat før skat
Foreningsskat

-12.837
0
21.263
8.426

-12.366 -16.650
3
274
1.545
981
-10.818 -15.395

-8.566
174
1.736
-6.656

-50.419
451
25.525
-24.443

45.217
0
53.643
-11.435
42.208
-172

4.372
3.980
-1.914 -1.418
-8.360 -12.833
8.585
5.564
225 -7.269
418
318

4.754
-2.113
-4.015
5.995
1.980
536

-58.323
-5.445
28.435
8.709
37.144
1.100

1.444

36.044

Resultat

42.380

-193

-7.587
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Malerforbundet i Danmark
Note

BALANCE PR. 31.12.2021

31.12.2021

31.12.2017

2.780
2.780

0
0

Inventar

83

142

Materielle anlægsaktiver

83

142

Lån til afdelinger
Aktier, andele m.m.

3.920
66.011

8.077
31.428

Finansielle anlægsaktiver

69.931

39.505

Anlægsaktiver i alt

72.794

39.647

Andel i feriekassen indre værdi
Andel i MOB
Tilgodehavender
Værdipapirer beholdning
Foreningsskat
Likvide beholdninger

24.862
451
6.163
149.613
0
9.348

0
0
2.089
123.743
0
4.292

Omsætningsaktiver i alt

190.437

130.124

Aktiver i alt

263.231

169.771

(i 1000 kr.)

AKTIVER
Immaterielle anlægsaktiver i alt
Immaterielle anlægsaktiver i alt

15

16

17
18
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Malerforbundet i Danmark
Note
19
20
21

BALANCE PR. 31.12.2021

31.12.2021

31.12.2017

133.128
32.509
0

121.965
7.224
1.541

165.637

130.730

Hensættelse til kongres
Udskudt skat

1.000
96

3.339
116

Hensættelser

1.096

3.455

Gæld til afdelinger
Forudbetalt kontingent
Anden gæld

0
0
96.498

0
0
35.586

Kortfristet gæld i alt

96.498

35.586

263.231

169.771

(i 1000 kr.)

PASSIVER
Formue
Andre reserver
Reserver overført til resultat
Egenkapital i alt

24

22

Passiver i alt
23

Eventualforpligtigelser m.v.
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Malerforbundet i Danmark
STREJKEKASSEN
RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRENE 2018-2021
Note

24

SIDE 190

(i 1000 kr.)

2018

2019

2020

2021

I alt

Kontingenter

0

0

0

0

0

Indtægter

0

0

0

0

0

Tilskud til forbundet
Strejkeunderstøttelse
Depotafgifter og porteføljepleje

0
0
376

0
0
425

0
0
321

0
0
284

0
0
1.406

Udgifter

376

425

321

284

1.406

Resultat før finansielle poster
Finansielle poster

-376
1.596

-425
7.584

-321
4.886

-284
4.051

-1.406
18.117

Resultat før skat
Foreningsskat

1.220
116

7.159
265

4.565
250

3.767
279

16.711
678

Årets resultat

1.336

6.894

4.315

3.488

16.033
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Malerforbundet i Danmark
STREJKEKASSEN
Note

BALANCE PR. 31.12.2021

31.12.2021

31.12.2017

0

0

0

0

Tilgodehavende renter
Tilgodehavende kontingenter m.v.
Tilgodehavende udbytteskat
Mellemregning, forbundet
Værdipapirbeholdning
Bankbeholdning

322
0
523
53.985
119.655
496

621
0
700
27.424
131.268
1.482

Omsætningsaktiver i alt

174.981

161.495

Aktiver i alt

174.981

161.495

PASSIVER
Formuekonto

174.059

158.024

Egenkapital

174.059

158.024

Skyldige omkostninger
Udskudt skat
Mellemregning - Hemonto

0
71
643

0
116
3.120

Afsat aktuel skat
Henlæggelser

208
922

235
3.471

174.981

161.495

(i 1000 kr.)

AKTIVER
Aktier i Arbejdernes Landsbank, nominelt
Anlægsaktiver i alt

25

28

Passiver i alt
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Malerforbundet i Danmark
NOTER TIL REGNSKABERNE
(i 1000 kr.)

Note
1
Kontingenter, indtægter
Opkrævet kontingent

2

3

2018

2019

2020

2021

I alt

23.184

22.836

22.431

23.576

92.027

23.184

22.836

22.431

23.576

92.027

70
3.149
1.106
321
2.826
529
115
1.954
1.996
384

0
3.850
0
612
2.844
1.278
67
2.184
2.233
630

0
3.855

0
3.752

311
3.643
1.010
667
1.482
353
473

374
3.817
1.267
1.431
2.237
749
432

70
14.606
1.106
1.618
13.130
4.084
2.280
7.857
5.331
1.919

8.228

9.098

9.754

9.699

36.779

Løn, feriepenge, ATP og pension
Lønninger
Pensionsbidrag, ATP, lønsumsafg. m.m.
Regulering, feriepengeforpligtigelse

11.134
1.503
38

11.696
1.697
-462

11.430
1.758
669

11.738
1.680
-49

45.998
6.638
196

Lønrefusioner

12.675
-776

12.931
-1.181

13.857
-1.315

13.369
-1.368

52.832
-4.640

11.899

11.750

12.542

12.001

48.192

Andre Indtægter
Salg af prislister og medlemsartikler
Tilskud, FIU
Kongresregulering, forbrug tidl. Kongresperiode
MFFU afregninger
Ørepulje, Alka emneafregning
Indgået bod
- Afholdte udgifter
Indgået erstatningssager
- udbetalte erstatningssager
Øvrige indtægter,

Forbundet har gennemsnitlig beskæftiget 14,75 medarbejdere i kongresperioden.
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NOTER TIL REGNSKABERNE
(i 1000 kr.)

Note
4
Møder, konferencer m.m.
Hovedbestyrelsesmøder
Udvalgsmøder
Prisliste- og overenskomstmøder
Kongresser og konferencer
Landsledelse for lærlinge
Ældrepolitik, møder
Uddannelsesmøder, svendeprøver m.v.
Andre møder

5

6

Kurser m.m.
FIU-kurser
Personalekurser
MFFU, afregning til afdelingerne
Andre kurser,

Kontorhold
Tryksager og kontorartikler
Medlemsartikler
Porto, gebyrer
Hjemmeside, focusgruppe
Telefon
Anden forsikring
Vedligeholdelse af inventar og kontorer
Småanskaffelser
Internet
Edb indkøb og vedligeholdelse
Andre driftomkostninger; kopimaskiner
Drift af biler

2018

2019

2020

2021

I alt

273
30
0
203
925
5
0
207

53
35
29
81
747
6
2
278

132
4
69
44
434
2
0
204

117
34
1
15
129
3
0
114

575
103
99
343
2.235
16
2
803

1.643

1.231

889

413

4.176

2.702
108
0
0

4.047
45
600
10

2.229
8
599
0

2.830
195
513
117

11.808
356
1.712
127

2.810

4.702

2.836

3.655

14.003

404
119
105
24
153
156
20
180
410
4.036
112
43

247
354
262
156
209
163
129
0
422
825
282
66

165
550
178
210
205
183
2
60
407
1.062
161
62

207
195
193
292
260
181
2
46
347
383
318
6

1.023
1.218
738
682
827
683
153
286
1.586
6.306
873
177

5.762

3.115

3.245

2.430

14.552
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NOTER TIL REGNSKABERNE
(i 1000 kr.)

Note
7
Tilskud, bevillinger, annoncer m.m.
Pensionstilskud, afdelingerne
Bevillinger
Forbundsdagpenge
Fejludbetalinger
Medlemshvervning
Valgtilskud
Underskudsdækning, opmålerafdelingen
Lønsikring - Alka

8

9

SIDE 194

Gruppeliv
Gruppelivsforsikring

Kontingenter
LO
BAT-kartellet
BAT-solidaritetsfond
Komm + stats kartel
CO-Metal/Industrikartellet
I.B.T.U.
E.B.T.F.
N.B.T.F.
Malerfagets faglige fællesudvalg
Faglige Seniorer
Diverse kontingenter

2018

2019

2020

2021

I alt

625
129
61
0
71
0
144
5.644

600
102
125
0
83
6
0
5.532

544
100
47
0
40
93

522
459
17
28
120
52

8.563

5.303

2.291
790
250
28
314
151
144
25.0420

6.674

6.448

9.387

6.501

29.010

2.319

1.598

1.525

1.538

6.980

2.319

1.598

1.525

1.538

6.980

1.219
634
12
11
16
72
33
1
688
8
59

1.077
634
12
14
19
78
39
1
621
8
52

997
682
12
6
21
76
41
1
729
6
66

1.015
682
21
12
23
74
40
1
558
8
141

4.308
2.632
57
43
79
300
153
4
2.596
30
318

2.753

2.555

2.637

2.575

10.520
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NOTER TIL REGNSKABERNE
(i 1000 kr.)

Note
10
Medlemsblad
Trykning m.v.
Porto
Redaktionsudgifter

11

12

13

Lejeudgifter, Nyropsgade
Husleje
Driftomkostninger
Varmeomkostninger
Alarmer, G4S, Falck m.v.
Diverse omkostninger
Indkøb af fælles inventar
Fælles IT

Andre udgifter
Drift af frokoststuen
Repræsentation
Forbund, revision
Afdelinger, revision
Konsulent bistand
Revision, intern
Advokatbistand
Guldemblemer
Etablering af nyhedsbrev
Andre udgifter

Finansielle poster
Finansielle indtægter:
Renteindtægt, obligationer
Renteindtægt, bankindeståender
Renteindtægt/udgifter, andre
Provenue
Forvaltningsgebyr
Aktieudbytter

Realiserede kurstab/-gevinster på værdipap.
Urealiserede kurstab/-gevinster på
værdipapirer
Afkast ovf. til feriekassen

2018

2019

2020

2021

I alt

455
314
208

497
362
31

480
188
87

421
241
99

1.853
1.105
425

977

890

755

761

3.383

1.197
95
173
15
249
37
490

1.547
273
206
8
295
0
509

1.560
143
161
18
302
21
2.134

1.237
113
157
17
282
233
1.912

5.541
398
697
58
1.128
291
5.045

2.256

2.838

4.339

3.725

13.158

249
296
363
263
97
8
309
41
0
43

257
59
436
325
0
3
281
0
141
27

273
80
431
356
131
0
2.198
0
0
14

246
104
404
252
75
7
878
208
5
12

1.025
539
1.634
1.196
303
18
3.666
249
146
96

1.669

1.529

3.483

2.191

8.872

625
1.626
18
37.007
170
6.147

1.451
1.368
1
0
0
1.554

1.471
1.430
11
0
0
1.090

1.124
1.094
0
0
0
2.536

4.671
5.518
30
37.007
170
11.327

45.217

4.372

3.980

4.754

58.323

434

1.095

87

5.744

4.302

11.002
0
33.781

9.680
1.914
11.043

5.477
1.418
8.126

251
2.113
8.636

6.596
56.029
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NOTER TIL REGNSKABERNE
(i 1000 kr.)

Note
14
Foreningsskat
Beregnet skat af årets indkomst
Regulering tidligere år
Regulering af udskudt skat

Immaterielle anlægsaktiver
Anskaffelsessum pr. 01.01.2018
Tilgang i året
Anskaffelsessum pr. 31.12.2021

15

2019

2020

2021

I alt

0
56
116

382
36
0

319
-1
0

441
1
96

1.142
22
20

172

418

318

536

1.100

31.12.2021

31.12.2017

3.375
795
4.170

Afskrivninger pr. 01.01
Årets afskrivninger
Afskrivninger pr. 31.12

0
1.390
1.390

Bogførte værdi pr. 31.12

2.780

Inventar
Anskaffelsessum pr. 01.01.2018
Afhændet inventar
Tilgang i perioden

6.298
4.349
139

6.298

Anskaffelsessum pr. 31.12.2021

2.088

6.298

Afskrevet pr. 01.01.2018
Tilbageførte afskrivninger
Periodens afskrivninger

6.156
4.349
198

6.156
0
0

Samlede afskrivninger pr.31.12.

2.005

6.156

83

142

Bogført værdi pr. 31.12.
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NOTER TIL REGNSKABERNE
(i 1000 kr.)

Note
16
Aktier, andele m.m.
Aktier:
A/S Arbejdernes Landsbank
Bolind A/S
Alka Forsikringsaktieselskab.
Industripension Holding A/S
Pensionsforsikring A/S
LO-Plus A/S
AKF Holding A/S

31.12.2021

31.12.2017

28.350
45
0
150
2.198
242
3.026

4.050
45
1.617
150
2.198
242
3.026

34.011

11.328

0
32.000

12.000
8.100

66.011

31.428

1.043
0
50
435
0
40
4.007
588

600
110
50
544
10
0
0
775

6.163

2.089

116.153
1.541

66.117
4.228

22.655
12.346

50.144
3.254

Bogført værdi pr. 31.12.2021

149.613

123.743

Formue
Saldo pr. 01.01.

131.803

121.517

-1.325

-448

133.128

121.965

Andele m.v.:
Ansvarlig Indksudskapital, AL-bank
Hybrid Kernekapital, AL-bank

17

18

Tilgodehavender
Udbytteskat
Forudbetalte omkostninger
Tilgodehavende medlemskontingent
Tilgodehavende renter
Tilgodehavende, Opmålerkontoret
Tilgodehavende, Fagenes Bofælleskab
Tilgodehavende, afdelinger
Andre tilgodehavender
Foreningsskat

Værdipapirer beholdning
Obligationer (købsværdi)
Regulering til kursværdi
Aktier (købsværdi)
Regulering til kursværdi

19

Årets resultat
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NOTER TIL REGNSKABERNE
(i 1000 kr.)

Note
20
Andre reserver
Imødegåelse af kasseansvar.
Saldo pr. 01.01.2018
Henlagt til imødegåelse af fremtidige
kasseansvarssager (jfr. note 8)

31.12.2021

31.12.2017

3.439

3.439

0

0

3.439
28

3.439
0

3.411

3.439

3.785
0
3.785

3.460
325
3.785

277
174
451

0
0

23.126
1.736
24.862

0
0

32.509

7.224

151
151

157
6

0

151

1.102
1.102

1.092
130
120
0

0

1.102

288
288
0

288
0
288

0

1.541

Andre reserver
Kongreskonto:
Saldo pr.
Henlagt

1.048
400

2.956
400

- Forbrugt

1.448
448

3.356
17

1.000

3.339

Forbrugt, fejludbetalinger i A-kasse

IT-anskaffelser:
Saldo pr. 01.01.
Henlagt

MOB
Saldo pr. 01.01
Overført til resultat

Feriekortordninger:
Saldo pr. 01.01.
Overført til resultat

Andre reserver

21

Udsmykningskont:
Saldo pr. 01.01.2018
Overført til formuekonto primo
Forbundsydelse, lærlinge:
Saldo pr. 01.01.2018
Kontingent
Udbetalt
Overført til formuekonto primo

Projekt Udenlandsk Arbejdskraft.
Saldo pr. 01.01.2018
Overført til formuekonto primo

Reserver overført til resultat

21
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NOTER TIL REGNSKABERNE
(i 1000 kr.)

Note
22
Anden gæld
Lån Arbejdernes Landsbank
Feriepengeforpligtelse
A-skat, AM-bidrag, ATP, lønsumsafgift
Akutfonden
Psykisk arbejdsmiljø
Malkom pension
Fællesordning beregnerarb.
Strejkekassen
Feriekassen
Kontingentfordeling
Skyldig BFA (FAK)
Malernes opmåler og beregnerkontor
Foreningsskat
Driftunderskud afdelingerne
Skyldige omkostninger
Kreditorer

23

31.12.2021

31.12.2017

0
774
506
247
33
8
0
53.985
35.907
249
3.405
40

3.000
1.479
163
266
33
0
90
27.195
93

369
859
116

8
232
156
622
1.742
507

96.498

35.586

Eventualforpligtigelser m.v.

I henhold til gældende bestemmelser om administration af arbejdsløshedskasser påhviler det
forbundet at dække et eventuelt underskud i den tilknyttede arbejdsløshedskasse, såfremt dette ikke
kan dækkes af fremtidige kontingentindbetalinger. Forpligtelsen udgør pr. 31.12.2021 kr. 0.
Såfremt en valgt tillidsrepræsentant i Forbundet ønsker, men ikke opnår genvalg som fastlønnet,
udbetales der fratrædelsesgodtgørelse svarende til den indtjening vedkommende ville have haft i e
periode svarende til Funktionærlovens opsigelsesregler
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NOTER TIL REGNSKABERNE
Note
24

(i 1000 kr.)

STREJKEKASSEN
Finansielle poster
Finansielle indtægter:
Renter
Udbytter
Realiserede kursgevinster
Urealiserede kursgevinster
Finansielle udgifter:
Realiseret kurstab
Urealiserede kursgevinster/-tab

25

Værdipapirbeholdning
Obligationer
Regulering til kursværdi, netto
Aktier
Regulering til kursværdi, netto

28
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Formuekonto
Saldo pr. 01.01.
Åretsresultat

2018

2019

2020

2021

I alt

1.640
3.096
0
0

1.623
1.282
0
4.679

1.104
3.110
0
3.164

801
2.700
0
1.324

5.168
10.188
0
9.167

4.736

7.584

7.378

4.825

24.523

3.140
0

0
0

2.492
0

0
774

5.632
774

1.596

7.584

4.886

4.051

18.117

31.12.2021

31.12.2017

96.919
-940

-107.635
87

18.201
5.475
119.655

-23.429
-291
-131.268

170.571
3.488

154.482
-3.542

174.059

158.024

24
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KONTROLTAL
Malerforbundet:
Aktiver og Passiver
Aktiver i alt
Passiver i alt
Kontrol

2021
t.kr.

2018
t.kr.

263.231
263.231

169.771
169.771

0

0

174.981
174.981

161.495
161.495

0

0

Strejkekassen:
Aktiver og Passiver
Aktiver i alt
Passiver i alt
Kontrol
INDTASTNING
Malerforbundet i Danmark
0
Malerforbundet i Danmark
01.01.2018
31.12.2021
2021
2021
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