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Den miljøbevidste maler tager knallerten
Poul Theisen har taget den miljørigtige løsning i brug
Vi kender det alle sammen: Trafikkøerne
bliver længere og længere, gader bliver
spærret af, det er svært at finde parkering, og dertil kommer, at vi med vores
transportvaner lægger pres på miljøet.
Malermester Poul Theisen har gjort noget
ved det. To varebiler er blevet erstattet
med knallerter af typen, som pizzabude
bruger. Knallerterne kan højst køre 30 km
i timen, og de må derfor køre på cykelstierne, så de slipper uden om bilkøerne.
Slutresultatet er, at to af de seks medarbejdere i virksomheden i dag kommer
langt hurtigere frem til opgaverne end
tidligere:

”Sådan en knallert kører 37 km på literen,
og når man tænker på, hvad der spares i
brændstof, vægtafgift og forsikring, samtidig med at du sparer tid og ærgrelser, så er
der perspektiver i det. Jeg har regnet ud,
at driften på sådan en knallert koster 1600
kr. om året. Det er simpelthen en oplagt
løsning for små servicevirksomheder”, siger Poul Theisen.
Knallerternes transportkasse er opvarmet, og den kan rumme alt det udstyr,
som malersvenden skal have med sig:
”Det eneste, der mangler, er stigen,
men alt andet er der plads til i den specialbyggede kasse”.
Som knallerterne står hos Malerfirmaet
Theisen, koster de 23.000 kr. inkl. komplet malerudstyr.

Husk medlemsmødet
Der er vigtige punkter
på dagsordenen, når vi
kalder til medlemsmøde
den 20. november. Læs
mere på side 4 og husk
at tilmelde dig inden
fristens udløb. Her i nyhedsbrevet kan
du bl.a. også læse om den manglende
opbakning til smileyordningen.
God fornøjelse med læsningen.
Med venlig hilsen
Jørgen Heien
Chefkonsulent, Malersektionen
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Tanken om at anskaffe en knallert
opstod for et par år siden, da Poul
Theisen ville give et kørekort til
en svend. Men svenden ville
hellere have en knallert, så
han slap for at holde i kø hele
tiden. Nu har firmaet to af
slagsen.

”Vi lavede en måling en dag, hvor vi
skulle køre fra lageret i Fredensgade til
Amagerbrogade 297 – altså fra centrum
til lufthavnen. Jeg kørte i bil derud, og da
jeg nåede frem, havde svenden ventet på
mig i 12 minutter. Han havde nemlig taget knallerten.”
”Vi ser også på brændstofforbruget. På
en uge bruger min dieselbil 90-100 liter
olie. Knallerten bruger en tiendedel af det
kvantum.”
De stigende trafikproblemer nødvendiggør alternativ tænkning, og de to
knallerter hos Theisen har da også allerede fået en smedemester til at anskaffe
sig en knallert:

Ved du, at der er god hjælp at hente?
I disse tider, hvor finanskrisen trykker, er det vigtigt at være omkostningsbevidst.
Det er derfor vigtigt at vide, hvad dit kontingent går til.
Som medlem af Dansk Byggeri og Dansk Byggeri Malersektion er
du omfattet af Dansk Byggeris overenskomst med Malerforbundet i Danmark. Det betyder, at du selv kan træffe lønaftaler med
medarbejderne, når blot akkordudbetalingen bliver overholdt.
Er du ikke omfattet af en overenskomst, vil du højst sandsynligt
blive mødt med et krav fra Malerforbundet om en tiltrædelsesoverenskomst. Den betyder en minimumsbetaling på 170 kr. pr.
time samt et administrationsbidrag til forbundet. Du skal også
indbetale ferie- og sh-penge til forbundet. Som omfattet af en
overenskomst forbliver pengene i din virksomhed, til de skal udbetales. Det forbedrer din likviditet.
Ud over overenskomstdækning kan du få råd og vejledning om
maletekniske problemer, fagretslige problemer, ansættelsesmæssigt råd og vejledning.

Du har gratis adgang til MBK via malersektionens hjemmeside
www.malersektionen.dk
På hjemmesiden kan du også hente skabeloner til juridisk korrekte breve til bygherrer eller hovedentreprenører, hvis du arbejder
efter AB92. Skabelonerne sikrer, at dine breve overholder reglerne
i AB92, så du står bedre i tilfælde af konflikter.
Malerfagets materiale om kvalitetssikring er også lige til at printe
ud i word filer fra hjemmesiden. På siden kan du også følge med
i de arrangementer, Malersektionen afholder, hente nyhedsbreve
og meget mere.
Og husk, at du altid er velkommen til at kontakte chefkonsulent
Jørgen Heien telefon 72 16 01 62 eller e-mail jhe@danskbyggeri.
dk hvis du har spørgsmål.

Vigtige satser:
Akkordudbetaling pr. time................................................111,35 kr.
Løn under sygdom, under 6 mdr.s ansættelse pr. time............. 97,97 kr.
Løn under sygdom, efter 6 mdr.s ansættelse pr. time..............122,75 kr.
(løn under sygdom max. 4 uger, ved tilskadekomst 8 uger)
Graviditetsorlov, i indtil 4 uger før forventet fødsel, efter
9 mdr´s ansættelse i virksomheden, pr. time.........................122,75 kr.
(medarbejderen skal være dagpengeberettiget)
Barsel i indtil 14 uger efter fødslen, mindst 3 mdr.s
ansættelse i virksomheden, pr. time ..................................122,75 kr.
Fædreorlov i indtil 2 uger efter fødslen, efter mindst 9
mdr´s ansættelse i virksomheden, pr. time...........................122,75 kr.
Forældreorlov i indtil 9 uger i umiddelbar forlængelse af
De 14 ugers barselsorlov, efter mindst 9 mdr.s ansættelse i
virksomheden, pr. time....................................................122,75 kr.
Hver af forældrene har ret til betaling i 3 uger.
De sidste 3 uger afholdes af enten faderen eller moderen.
Skal varsles´senest 8 uger efter fødselstidspunktet
Se i øvrigt overenskomstens bestemmelser § 16 for nærmere detaljer

Overtidstillæg
De 4 første timer på hverdage 50% af 111,35 kr. pr. time......... 55,67 kr.
Øvrige timer, samt lør,søn, 1. maj, grundlovsdag efter kl. 12,
pr. time........................................................................111,35 kr.
Kørselsgodtgørelse
Se bestemmelserne i overenskomstens § 3 om zonegrænser
Skattefri godtgørelse pr. km.................................................. 3,56 kr.
Minimumsbetaling pr. dag (såfremt der skal betales)............... 15,00 kr.
Maksimum beløb pr. dag kr. 3,56 x 178 km..........................626,56 kr.
Betaling af køretid i mesters bil uden for arbejdstid, pr. km........ 2,56 kr.
(skattepligtigt)
Der henvises i øvrigt til ligningslovens bestemmelser for udbetaling af
skattefri befordringsgodtgørelse
Feriepenge opsparing........................................................12,50 %
Søgne/helligdags – og feriefridagsopsparing............................. 6,75%
Pensionsindbetaling
Arbejdsgiver....................................................................... 8,00%
Medarbejder...................................................................... 4,00%

Barns første sygedag/hospitalsindlæggelse, efter mindst 6
mdr.s ansættelse og til børn under 14 år, pr. time..................122,75 kr.
Kun til den ene af forældrene og kun 1. sygedag.
Se i øvrigt overenskomstens bestemmelser § 16 for nærmere detaljer

Betaling til malerfagets kompetenceudviklingsfond
pr. fuldtidsmedarbejder.
Opkrævning for 2008, opkrævet august 2009........................260,00 kr.
Opkrævning for 2009, opkræves marts 2010.........................520,00 kr.

Servicearbejder (arbejdsmand/drenge)
Løn pr. time mindst.........................................................110,50 kr.
Løn fra 16 – 17 år pr. time 50% af kr. 110,50........................ 55,25 kr.
Løn fra 17 – 18 år pr. time 70% af kr. 110,50........................ 77,35 kr.

Betaling til Malernes Sundhedsordning, opkræves af Alka
Pr. fuldtidsmedarbejder pr. år, opkræves hvert kvartal.............120,00 kr.

Elever
1. Lønperiode (0-26 uger) pr. uge...................................1.704,37 kr.
2. Lønperiode (52 uger) pr. uge.......................................2.191,34 kr.
3. Lønperiode (52 uger) pr. uge.......................................2.739,17 kr.
4. Lønperiode (52 uger) pr. uge.......................................3.165,26 kr.

G-dage ved afskedigelse betales de første 3 g-dage, såfremt
medarbejderen ikke får andet arbejde, pr. dag......................725,00 kr.

Voksenelever (minimum 25 år) pr. time...............................103,52 kr.

Betaling til DA-barsel pr. fuldtidsmedarbejder pr. år...............650,00 kr.

Vejrligsbetaling
Til og med 4 timer (½G-dag) betales...................................363,00 kr.
Over 4 timer til 7,4 time (pr. dag, 1 G-dag) betales................725,00 kr.
Der beregnes 7,4 time pr. dag. Medarbejderen skal have været
beskæftiget 74 timer inden for de sidste 4 uger, og være medlem
af en A-kasse

Har du spørgsmål til ovenstående, så kontakt chefkonsulent Jørgen Heien telefon 7216 0162 eller på e-mail jhe@danskbyggeri.dk
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Undskyld jeg spørger, men:

Arbejdsmiljø
Nej tak til en smiley
Mange frameldinger udhuler værdien af smiley-ordningen
Ca. 60 procent af malerfirmaerne på Arbejdstilsynets hjemmeside savner en
smiley. Eftersom hele branchen er færdigscreenet, kan det undre, at ikke alle
virksomheder er udstyret med en grøn-,
gul-, rød- eller krone-smiley. Men over
60 procent af virksomhederne har ingen
smiley, fordi der er tale om enkeltmandsfirmaer uden ansatte.
Men når flertallet af virksomheder ingen smiley har, er værdien af ordningen
begrænset, fordi forbrugerne ikke har mulighed for at tjekke og sammenholde miljøbevidstheden i de enkelte firmaer.

Tidligere var cirka 1.000 firmaer tilsluttet
MalerBST. Dengang var det lovpligtigt, at
firmaerne skulle betale 490 kr. pr. medarbejder pr. år.
Nu hvor Arbejdsmiljøhuset (det tidligere
MalerBST) tager omkring de 1000 kr. i timen
for sin rådgivning, har halvdelen af de tidligere 1.000 tilmeldte malerfirmaer valgt at
klare sig uden arbejdsmiljørådgivning.
Til gengæld har Arbejdsmiljøhuset skaffet sig nye kunder i andre brancher så
som plejehjem, restauranter, institutioner,
kommuner og Grønttorvet, så Arbejdsmiljøhuset i dag har 730 tilmeldte kunder.

Færdigscreenet

Opsøgende virksomhed

Smiley-ordningen blev indført i forbindelse med Arbejdsmiljøreformen fra 2005,
der indebar, at Arbejdstilsynet i perioden
frem til 2011 skulle screene alle danske
virksomheder, der havde medarbejdere
ansat, og rækkefølgen var, at brancher som
eksempelvis malerbranchen, der hidtil
havde været tilsluttet BST, (bedriftssundhedstjenesterne) skulle screenes inden 1.
januar 2009.
Ifølge Arbejdstilsynets hjemmeside er
der – som et øjebliksbillede – i alt 3.564
malervirksomheder, der har kvalificeret
sig til 1194 grønne, 45 gule, 8 røde og 82
krone-smiley’ er.

Foreløbig er Arbejdsmiljøhuset i gang med
at opsøge 750 potentielle kunder i malerbranchen.

- Mange malermestre har forsøgt at spare
pengene, men de vender lige så langsomt
tilbage. Vi har opbygget ekspertisen indenfor malerfaget gennem tyve år, og det
tager år at oparbejde en sådan ekspertise.
Derfor er det også vigtigt at vi fastholder
medarbejderne, siger direktør i Arbejdsmiljøhuset Ann Karin Vestergaard.
Arbejdsmiljøhuset har lidt penge på kistebunden til at imødegå de røde tal på
bundlinjen, som, Ann Karin forudser, bliver resultatet i år og måske til næste år.
Artiklen på denne side er bragt med tilladelse fra ”Maleren”, som udgives af Malerforbundet i Danmark.

BST ophør
Virksomhedernes pligt til at være tilsluttet bedriftssundhedstjenesten ophørte,
efter firmaerne var blevet screenet. Og det
er gået hårdt ud over mange BST’er – ikke
mindst de branche-specifikke.

Ann Karin Vestergaard

Ondt i sikkerheden
Deprimerende resultater af sikkerhed- og skattetjek
Mere end 70 procent af de byggepladser, der fik uanmeldt besøg af Arbejdstilsynet og Skat i slutningen af september, havde
alvorligt ondt i sikkerheden. På den landsdækkende aktionsdag stoppede Arbejdstilsynet arbejdet på 165 ud af de 232 byggepladser - indtil forholdene var bragt i orden.
Sjusk med sikkerheden og rod i skatten var billedet, Arbejdstilsynet og Skat fik af de danske byggepladser. Arbejdstilsynet overvejer politianmeldelser, Skat skal i en række tilfælde undersøge de udenlandske bygningsarbejderes forhold nærmere.
”Vi ser fortsat mange udlændinge, især fra Østeuropa, der er udsendt til Danmark i en periode, og som arbejder under alt for
farlige forhold. Vi lægger os ekstra i selen for, at de udenlandske arbejdsgivere ikke går fri – de skal også overholde de danske
regler”, siger kontorchef i Arbejdstilsynet Sonja Ploug Jensen til Malerforbundets blad, Maleren.
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Mødet, du ikke må undvære
Økonomi og miljø er blandt emnerne på medlemsmødet den 20. november – tilmeld dig nu
Der er vigtige emner på dagsordenen ved
Malersektionens årlige medlemsmøde,
som finder sted fredag den 20. november
fra klokken 14.30 hos Dansk Byggeri.
”Vi har fået Ann Mills fra Dansk Byggeris
afdeling for Miljø og arbejdsmiljø til at
komme med et oplæg om, hvordan malerfaget kan bruge stramningen af bygherrebekendtgørelsen og projektkoordinator
rollen”, siger chefkonsulent Jørgen Heien.
Ann Mills kommer også ind på, hvordan
man kan søge om midler fra forebyggelsesfonden, og hvad disse midler kan bruges til.

Krise og stramninger

Mug og skimmel

Finn Bo Frandsen fra Dansk Byggeris direktionssekretariat taler om, hvordan medlemmerne kan håndtere krisen og komme
igennem det næste år. Han sætter især fokus på beskæftigelsen inden for nybyggeri
og renovering.
Mødet tager også fat på bankernes kreditstramninger og kundernes manglende
evne eller vilje til at betale:
”Vi har bedt Jørn Jensen fra Projektafdelingen og Juridisk afdeling om at fortælle, hvordan vi bruger AB 92 og andre
regelsæt til at forbedre økonomien”, siger
Jørgen Heien.

Dagens sidste indlæg handler om de voksende problemer med mug og skimmel:
”Jens Kornum fra Goritas fortæller om,
hvordan man bedst muligt og bedst forberedt kaster sig ud i behandlinger af mug
og skimmel. Jeg tror, at vi roligt kan konstatere, at emnerne er meget væsentlige,
og jeg ser derfor frem til stor deltagelse”,
siger Jørgen Heien.
Efter medlemsmødet er Malersektionen
vært ved en let anretning på ”Toppen” i
Dansk Byggeri.
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Ann Mills

Finn Bo Frandsen

Jørn Jensen

Hvor og hvornår
Hvor:

Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1358 København K.

Hvornår:

Fredag 20. november klokken 14.30 til 18.00
Efterfølgende er der en let anretning.

Tilmelding:

Sendes til jhe@danskbyggeri.dk, via malersektionens hjemmeside 			
www.malersektionen.dk eller på fax 72 16 00 19

Tilmeldingsfrist: Senest den 6. november 2009.
Tilmelding er bindende, og ved udeblivelse uden afbud opkræves
kostprisen på 300 kr.
Som udgangspunkt kan hvert firma deltage med to personer.
Ønskes dispensation, skal Jørgen Heien kontaktes.

