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2006 blev et endnu bedre år end 2005
2 2006 har været et godt år for Malersektionens medlemmer. De økonomiske
strømpile peger på, at omsætningen og
produktionen i år er høj. Dermed er der
grund til at forvente, at indtjeningen i
virksomhederne bliver god i år.
Beskæftigelsen i branchen er høj og
tilsvarende er ledigheden meget lav. Vi er
nede på en ledighed på 2%, og det svarer
til under 200 ledige svende. Det er derfor godt at kunne konstatere, at branchen
har sat alle sejl til for at indgå flere uddannelsesaftaler. Antallet af nye aftaler
er vokset med 7,6% i forhold til sidste år,
hvor der var en stigning på 30% i forhold
til 2004. Det er den vigtigste vej til at sikre, at vi også fremover har tilstrækkeligt
med veluddannede svende.
Det har også været et godt år i sektionen, hvor flere af vore projekter på bedste vis er blevet gennemført.
Den nye brochure er sendt til medlemmerne. Jeg håber, at den vil synliggøre faget, vise fagets muligheder og give
sektionens medlemmer et godt grundlag
for markedsføringen.
Vi har også fået vores hjemmeside
www.malersektionen.dk godt op og køre efterhånden. Som noget nyt er der oprettet en lukket del kun for medlemmer.
På den lukkede del kan man hente vores
kvalitetssikringsmateriale. Det kan udfyldes
direkte med autooverførelse af oplysninger
mellem de forskellige dokumenter.
På den lukkede del er der nu et elektronisk hjælpeværktøj til rådighed. Som

noget nyt vil man her kunne hente forslag
til breve mv., som kan bruges, hvis der er
opstået problemer fx i forhold til en hovedentreprenør/bygherre.
Skulle i have behov eller lyst til, at
ansætte udenlandskarbejdskraft, kan jeg
anbefale at kontakte Dansk Byggeri og få
den fornødne hjælp, inden i kaster jer
ud i det.
Overenskomsterne skal fornyes i foråret
2007, så vi er allerede nu begyndt at forberede os. Hvis der er medlemmer, der har
ønsker og krav til den nye overenskomst,
så kontakt endelig et af bestyrelsesmedlemmerne eller chefkonsulent Jørgen Heien
på jhe@danskbyggeri.dk.
Med dette vil jeg gerne ønske alle
Malersektionens medlemmer en glædelig jul og håber at hele branchen får et
godt 2007.

Med venlig hilsen

Med venlig hilsen

Jørn Johansen
Formand Malersektionen

Feriekort for 2006. De nye feriekort for 2006 er nu klar

Flere lærlinge i lære som malere. Antallet af

og kan bestilles i Dansk Byggeris Servicebutik. Alle medlemmer af

indgåede uddannelsesaftaler inden for malerfaget er inde i en
positiv udvikling, hvor flere unge søger ind i faget. Tallene for
første halvår 2006 viser, at der blev indgået 578 aftaler mod 537
aftaler i samme periode i 2005. Den samme positive udvikling
ses i antallet af igangværende aftaler. Sidste år var der i juli
1.679 unge i gang med uddannelsen til maler. Det tal er i år steget til 1.956 aftaler. Det er positivt, at så mange unge er interesserede i at blive malere. Det er godt for branchen, og det er godt
set i lyset af den generelle mangel på arbejdskraft. Uddannelsen
af nye svende er den vigtigste vej til, at vi kan sikre branchen
tilstrækkelig og vel kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.

Malersektionen i Dansk Byggeri skal bruge feriekort, fordi det ifølge
overenskomsten ikke er tilladt at bruge Feriekonto. Problemet
med Feriekonto knytter sig til, at Feriekonto ikke skelner mellem
indbetaling til ferie og søgnehelligdagsbetaling. Det kan have som
konsekvens, at svendene ikke har noget stående til søgnehelligdagsbetaling. Feriekortene for 2006 er fremstillet i 2 udgaver,
som almindelige feriekort som tidligere og i endeløse baner. Et sæt
består af feriekort, sh-kort (påskerate og julerate) samt et feriefridagskort hvor der er mulighed for udbetaling af enkeltdage.

www.malersektionen.dk

www.danskbyggeri.dk/servicebutikken

Arbejdstilsynet gennemfører screening
Af Jørgen Heien, jhe@danskbyggeri.dk

2 Arbejdsmiljøloven bestemmer, at alle virksomheder skal screenes med hensyn til arbejdsmiljø. Det er bygge- og anlægsbranchens tur i 2007. Derfor er det
vigtigt, at alle virksomheder har styr på
arbejdsmiljøet - herunder arbejdspladsvurderingen (APV) samt deres sikkerhedsorganisation.
Der er afsat 1,5 time til screeningen af
hver virksomhed. Repræsentanterne fra Arbejdstilsynet skal på den tid tjekke, om virksomheden har udarbejdet den lovpligtige
APV, har den rette sikkerhedsorganisation
og i øvrigt lever op til lovens krav.
Når besøget er afsluttet, vil virksom-

heden få at vide, hvordan dens arbejdsmiljø er blevet vurderet. Der er indført en
’smiley-ordning’, som det kendes fra butikker og restauranter.
Virksomheder, der er arbejdsmiljøcertificerede, slipper for at blive screenet. De
virksomheder, hvor screeningen ikke giver anledning til bemærkninger, vil først
blive screenet igen efter tre år.
Hvis screeningen viser mangler, så vil
virksomheden få et mere gennemgribende tilsyn inden for 6 uger - et såkaldt tilpasset tilsyn.
Virksomheden risikerer her at få et rådgivningspåbud, der vil betyde omkostninger til rådgivningen.

Malersektionen har i efteråret gennemført seks lokale møder, hvor medlemmerne
er blevet informeret om screeningen.
De fleste malervirksomheder er tilknyttet Arbejdsmiljøhuset (tidligere Maler BST). Kontingentet til Arbejdsmiljøhuset giver mulighed for gratis at få rådgivning i begrænset omfang. Virksomheder,
der endnu ikke har udarbejdet en APV, kan
få hjælp ved henvendelse til Arbejdsmiljøhuset eller på Branchearbejdsmiljørådet (BAR). 2

www.bar-ba.dk
www.malersektionen.dk
www.at.dk
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Generalforsamling marts 2006

Livstilseksperten Jørgen Duus

2 Generalforsamlingen i Malersektionen
bliver i 2007 afholdt fredag den 9. marts i
på Comwell Borupgård i Snekkersten.
Generalforsamlingen i 2007 har bestyrelsen besluttet skal afvikles under en lidt
anden form. I 2007 bliver generalforsamlingen afholdt uden ledsagere, altså kun for
medlemmer af Malersektionen.
En anden væsentlig ting som også er nyt,
er at, denne gang er det besluttet, at arrangementet skal være gratis for medlemmer.
Det betyder at deltagelse på generalforsamling, festmiddag og overnatning er gratis.
Ved udeblivelse uden afbud vil der blive opkrævet kostprisen på ca. 2.000 kr.

Det faglige indslag i 2007 vil være en
gennemgang af den nye Malerhåndbog
’Hvor går grænsen’ mellem letbeton, beton, mur og træ. Malerhåndbogen er en
ud af en serie på 5 håndbøger som Dansk
Byggeri udgiver i foråret 2007. Ud over de 5
håndbøger, udgives også en målebog der

omfatter tolerancer, denne bliver dog kun
tilgængelig på nettet.
Der udsendes særskilt program og indbydelse til generalforsamlingen. På Malersektionens hjemmeside vil der være program og
tilmelding til generalforsamlingen. 2

www.malersektionen.dk

januar til den 13. januar 2007, afholder Malersektionen
det årlige kursus for nye mestre og konduktører. Kurset afholdes på Entreprenørskolen i Ebeltoft, og starter
torsdag aften kl. 18.00 og slutter lørdag formiddag kl.
11.00. Kurset henvender sig til nye mestre (nye medlemmer) og konduktører i Malerfirmaer. På bagsiden af dette
nummer er der et udførligt program og tilmeldingskupon
til kurset. Da der er begrænsede pladser tilrådes hurtig
tilmelding. Tilmelding kan også ske via malersektionens
hjemmeside under kurser. Yderligere information om
kurset hos chefkonsulent i Malersektionen Jørgen Heien
tlf. 72 16 01 62

www.idebureauet.dk

Kursus for nye mestre og konduktører. Fra den 11. 'Et fag i farver' - nye brochure. Alle medlemmer har fået
Malersektionen

I Dansk Byggeris Malersektion er malerfagekspertisen
samlet, for servicering af medlemmerne.
En del af rådgivningen er behandlingsanvisninger,
overenskomstspørgsmål, personalepleje, entreprisespørgsmål, samt alle de dagligdags spørgsmål en
malervirksomhed kan have.

Malersektionens medlemmer omfatter alle typer
virksomheder overalt i landet, lige fra den ene arbejdende mester til virksomheder med 75 – 80 ansatte.
Medlemmer af Dansk Byggeris Malersektion er omfattet af BYG Garantiordning. Det betyder, at skulle
der opstå problemer med arbejdets kvalitet eller lignende, så er der et system, der håndterer din klage.
Du kan læse mere om Dansk Byggeri Malersektion
og om Dansk Byggeri på:

www.malersektionen.dk
www.danskbyggeri.dk
www.byggaranti.dk

www.malersektionen.dk

tilsendt fem eksemplarer af den
nye brochure om malerfaget. Vi
håber, at brochuren om malerfaget vil vinde udbredelse i branchen og medvirke til at synliggøre
faget på en konstruktiv måde.
Brochuren oplyser enkelt og indbydende om de mange muligheder, kunden får ved at henvende
sig til en professionel malermester. Brochuren informerer og giver inspiration, så den både kan bruges som reklame for egen virksomhed og som
information til både private og professionelle kunder. Flere eksemplarer
kan bestilles i sekretariatet eller på mail jhe@danskbyggeri.dk
Et fag i farver
- et farverigt fag
- et fag i udvikling

Moderat lønudvikling
2 Det seneste års tid har der været stor
opmærksomhed på lønudviklingen inden for bygge- og anlægsområdet. For
det første fordi efterspørgslen på arbejdskraft er øget, og det fører sædvanligvis til
stigende lønninger. For det andet fordi vi
skal forhandle de nye overenskomster i
foråret 2007.
De nyeste tal fra Dansk Arbejdsgiverforening viser, at lønstigningerne i malerbran-

chen fortsat er moderate. De er lidt højere
end på arbejdsmarkedet generelt, men de
er samtidig lavere end gennemsnittet for
bygge- og anlægsbranchen.
Lønstigningen inden for malerbranchen var i 2005 3,4% Stigningen i 3. kvartal
2006 (omregnet til helårstal) er på 3,2%.
Til sammenligning er den gennemsnitlige
lønstigning i bygge- og anlægsbranchen i
3. kvartal på 4,3%.

Det er positivt, at lønstigningen i branchen er moderat. Det giver grundlag for
moderate stigninger i kundepriserne, og
det er en væsentlig faktor for at kunne
sikre en fortsat positiv, stabil økonomisk
udvikling uden voldsomme prisstigninger
og dermed inflation. 2

www.malersektionen.dk
www.da.dk

Tillæg på trapper (pris 062)
Af Jørgen Heien, jhe@danskbyggeri.dk

2 I foråret konstaterede en del af de virksomheder, hvor svendene bruger fagforeningens opmålingskontorer, at der var fejl på
en stor del af de regninger der blev sendt
frem. Fejlen var i de tilfælde, hvor der var
tale om opmåling af trapper.
I prislisten er der et generelt tillæg på
trapper (pris 062), hvor både trappevanger
og reposer er fastmonteret uden mellemrum
til væg. I henhold til prislisten udløser dette

et tillæg på alle behandlinger på +15%.
Det betyder dog også at hvis man bruger pris 062, så kan der ikke tillægges pris
186 og 187.
Den fejl der blev konstateret bestod i,
at tillægget (pris 062) var placeret forkert
på regningen fra opmålingskontoret, således at tillægget var lagt til på bunden
af regningen. Dette er forkert. Tillægget
skal lægges til hver enkelt behandling,
og der må aldrig beregnes procenter af

procenter, tillæg skal altid beregnes af
grundprisen.
Det vil derfor være en god idé, at kontrollere de regninger, I modtager fra fagforeningens opmålingsafdeling og er tillægget
ikke beregnet/placeret rigtigt i forhold til
ovenstående forklaring, så skal regningens
returneres til opmålingskontoret.
Ønsker du yderligere information om
dette så kontakt Jørgen Heien på tlf. 72 16
01 62 eller på mail. 2

Hjælpedokumenter til AB92 på hjemmesiden
2 Der er blevet udarbejdet en række udkast til formuleringer, der kan bruges, hvis
der opstår problemer i forbindelse med et
arbejde, der skal udføres under AB92. Teksterne knytter sig til AB92, så de kan udelukkende bruges i den forbindelse.
Teksterne er samlet i tre afsnit: Udbuds- og tilbudsfasen, forhandlings- og
kontraktfasen samt udførelsesfasen.
Der er forklarende tekst, der beskriver
og forklarer de problemer, der kan opstå i
de tre faser, og som forslagene til formuleringer kan tage højde for. Teksten beskriver også de overvejelser, man bør gøre

sig som mester. Formuleringerne vil give
større sikkerhed i processen. Men samtidig kan de fra hovedentreprenørens side
opfattes som forbehold.
I forbindelse med tilbudsfasen bliver
det for eksempel forklaret, hvordan det kan
få omfattende økonomiske konsekvenser,
hvis der ikke bliver aftalt et niveau for dagsbøder i tilfælde af, at der sker forsinkelser.
Hvis der ikke er aftalt et niveau, kan malerentreprenøren blive pålagt at dække den
samlede omkostning som hovedentreprenøren har i forhold til bygherren.
Der er et forslag til formulering, der

kan sikre mod for høje udgifter, hvis der
skulle ske forsinkelser.
På den anden side skal man som mester overveje de negative konsekvenser af
at bruge formuleringen. I forbindelse med
licitationer fra det offentlige kan den type forbehold betyde, at tilbudet vurderes som mindre attraktivt eller eventuelt
bliver afvist.
De forklarende tekster og forslagene
til formuleringer kan ses på Malersektionens hjemmeside under 'kun for medlemmer'.

www.malersektionen.dk
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Du kan også tilmelde dig via Malersektionens hjemmeside, www.malersektionen.dk eller du kan klikke
her og gå direkte til tilmeldingsformularen på hjemmesiden.
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