
Uddannelse og rekruttering i centrum 

Den meningsløse krig i Europa, opblussende koldkrig mellem Rusland og 
Vesten, udsigt til hungersnød i udviklingslande, stigende priser på energi og 
byggematerialer, faldende aktier og stigende renter, gør indtryk. 

Man må spejde efter de gode nyheder og noget, der indikerer, at nu bliver 
det bedre. 

Og  pludselig fredag den 1. juli stod jeg overfor en rigtig god nyhed, da 
besøgte jeg Audebo (EUC Nordvestsjælland), hvor et hold på seks stillads-
montører skulle have deres uddannelsesdiplomer - og et stort tillykke med 
på vejen. Blandt  de nye stilladsmontører stod Freja, og hun er noget særligt, 
da hun er den første kvinde, som er uddannet til stilladsmontør i Danmark. 
En såkaldt mønsterbryder og en rigtig god nyhed for stilladsbranchen. 

Freja har vist, at kvinder kan begå sig i stilladsbranchen, og jeg håber oprig-
tigt på, at hun kan vise vej for andre og bryde med billedet om, at der kun er 
plads til mændene i vores branche. Læs mere om Freja og hendes arbejds-
plads i dette nummer af Diagonalen.

Det bringer os videre til Stilladssektionen, hvor vi fortsætter med at arbejde 
for de bedst mulige rammebetingelser for vores medlemmer, så stilladsbran-
chen kan fortsætte med at udvikle sig. 

Med vores deltagelse i uddannelsesudvalgene i Byggeriets Uddannelser og 
lokalt på AMU-skolerne forbedrer vi konstant vores brancheuddannelse med 
såvel indhold som undervisningsforhold, men også i forhold til at synliggøre 
uddannelsen over for omverdenen. Her hjælper DIs Uddannelsesafdeling 
godt til med implementering af initiativer.

Politisk er der øget fokus på branchenuddannelsernes berettigelse i forhold 
til at få det fulde udbytte af den arbejdskraft, der er til rådighed i samfundet. 
Blandt andet ønsker politikerne at synliggøre og højne brancheuddannelser-
nes omdømme. Det bliver spændende at se, hvad det kan føre til.

Samtidig arbejder vores projektgruppe med at undersøge fordele og ulem-
per ved at transformere vores nuværende brancheuddannelse til en egentlig 
erhvervsuddannelse på linje med fx tømrer, murer og malerfaget. Projekt-
gruppen er i øjeblikket også i dialog med DIs uddannelsesafdeling. 

Man kan læse mere om de to spor, som vi forfølger omkring stilladsmontør-
uddannelsen her i Diagonalen.

Endelig kommer vi ikke uden om at snakke om IT. Det kommer til at fylde 
mere og mere, også i vores branchen. Fx udvikling af værktøjer til elektronisk 
indberetning af arbejdssedler. 

Her trækkes vi lidt med indsigelser fra lønmodtagersiden. Det er derfor 
vigtigt at notere sig, at man med elektroniske arbejdssedler, fx via apps til 
medarbejderne, møder et ønske fra 3F om fortsat tryghed for, at der ikke 
efterfølgende rettes i deres arbejdssedler – et ikke urimeligt krav, som vi må 
finde en rationel løsning på.

Det tager vi i andet halvår - herfra et ønske om en god sommer til alle!

Kurt Bo Jensen 
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Mange virksomheder har gennem årene 
taget sig til hovedet over den fralæggelse 
af ansvar, som selv dygtige og erfarne 
stilladsmontører kan påberåbe sig, når 
Arbejdstilsynet (AT) dukker op. Længe har 
trænede medarbejdere mødt forståelse 
hos Arbejdstilsynet, som gennem årene 
konsekvent har pålagt virksomhederne 
bøder på trods af, at de har ført tilsyn og 
givet anvisninger efter reglerne.
- Virksomhederne har ledelsesretten og 
retten til at anvise arbejdets udførelse. 
Deraf følger et ansvar. Men der er en del 
eksempler på, at korrekt anvisning og tilsyn 
af arbejdsgiveren ignoreres og tilsidesæt-
tes, så snart arbejdsgiveren er ude af syne. 
Dommen i Østre Landsret viser, at  der kan 
rokkes ved forudtagne holdninger om, at 
virksomheder ikke tager arbejdsmiljøet 
alvorligt, siger chefkonsulent Henrik Stig 
Sørensen, DI Byggeri.

Medarbejderne er uddannet
Det ser nemlig ud til at være resultatet af 
en dom i Østre Landsret, hvor anklagemyn-

digheden søgte at pålægge arbejdsgiveren 
LHK Stilladser ansvaret for overtrædel-
ser af arbejdsmiljøreglerne, men hvor 
landsretten frikendte LHK Stilladser med 
henvisning til, at medarbejderne havde den 
fornødne uddannelse i  korrekt håndtering 
af stilladsarbejdet. 

AT skal dokumentere
Østre Landsret begrunder videre friken-
delsen med at anklagemyndigheden netop 
ikke har kunnet godtgøre, at der ikke er ført 
tilsyn fra virksomhedens side.
- Det er en dom, som tydeliggør, at ankla-
gemyndigheden i dag skal kunne bevise, 
at virksomheden ikke fuldt forsvarligt har 
planlagt, tilrettelagt og  instrueret medar-
bejderne i sikkerheden omkring arbejdets 
udførsel. I dommen bliver overtrædelsen 
beskrevet som en individuel fejl af medar-
bejderne. Der er således ingen tvivl om, at 
vi kan lægge til grund, at medarbejderne 
selv har et ansvar for, at arbejdet udføres 
korrekt, slutter Henrik Stig Sørensen.  ¶

Landsret frikender 
stilladsfirma 
Retten har talt – medarbejderne har selv et ansvar for 
overholdelse af arbejdsmiljøet. Og så skal Arbejdstilsynet 
kunne dokumentere, at en virksomhed ikke har ført tilsyn. 
Det fremgår af en dom fra Østre Landsret.

Af Mogens Hjelm

Ny kampagne 
om støv 
Arbejdstilsynet har siden juni 
2022 kørt kampagne om at 
holde støv – som altid er 
farligt - ude af lungerne

Budskabet med den nye kampagne er 
”Husk sug på maskinerne, støvsug løbende 
og luft ud – lunger hader støv”. 
Så husker alle at have fokus på støv, når et 
stillads nedtages efter at have været brugt 
til fx sandblæsning eller nedrivning – har 
entreprenøren gjort dækkene tilstræk-
kelig rene? Indånding af støv kan ofte være 
kræftfremkaldende og øger risikoen for 
hjertekarsygdomme.
- Støv kan ligge i synlige bunker på byg-
gepladsen, stilladset eller befinde sig 
nærmest usynligt i luften. Uanset hvilken 
form støvet har, er det vigtigt at håndtere 
dette på byggepladsen og holde støvet 
ude af lungerne, siger chefkonsulet Anders 
Svendsen, Arbejdsmiljø i DI Byggeri. 

Hold lungerne fri for støv
Det er vigtigt at huske at have sug på save, 
boremaskiner og slibemaskiner, at gøre 
rent og støvsuger gulv, stilladsdæk og 
andre overflader samt fjerne støvet i luften 
ved hjælp af luftrenser eller gennemtræk. 
Det er også vigtigt at have egnet ånde-
drætsværn på, hvis støvet ikke kan fjernes 
tilstrækkeligt på andre måder. 

Vejledninger
Det kan man læse mere om i vejledninger: 
• Hvordan forebygges støv, og hvorfor 

er støvet på byggepladsen så farligt  - 
Arbejdstilsynets - at.dk/støv. 

• Hvordan håndteres støv i arbejdet – se 
branchevejledningen fra BFA Bygge 
og Anlæg om støv på byggepladsen 

Andre kontakter
Det er også muligt at bruge Byggeriets 
Arbejdsmiljøbus til at få konkret rådgivning 
på byggepladserne. 
Ved spørgsmål kontakte Arbejdsmiljø Byg-
geri på 3377 3377. ¶

Af Mogens Hjelm

SPØRGSMÅL

Hvis du har spørgsmål så kontakt 
chefkonsulent Anders Svendsen på  
asv@di.dk eller telefon 72 16 02 51.

Foto: HjelmPix

mailto:asv@di.dk
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Stillads ved tagarbejde
Hvordan skal stilladser helt præcist opsættes til tagarbejde. Der hersker en del usikkerhed 
herom, og Arbejdsmiljø Byggeri resumerer her reglerne.

Af Mogens Hjelm

Der gælder særlige regler for stilladser ved 
tagarbejde på tage med en hældning på 15 
grader eller derover. Her skal stilladsdæk-
ket kunne klare belastningen fra en 
faldende person og sikre mod personska-
de. Så hvad skal der til for at sikre overhol-
delse af reglerne? Vi har plukket i Stan-
dardblade for Systemstilladser.

Generelle krav
For det første må afstanden mellem 
stilladsdæk og tagfod højest være 50 cm 
målt fra overside af tagbelægning til 
overside af stilladsdæk. Det gælder også, 
når man fx ved renovering fjerner taget og 
afstanden ændrer sig. Her vil den halve 
meter fortsat være gældende. 
For det andet skal stilladsdækket være 
plant. Der må ikke være opragende 
stilladshorn el.lign., men dog gerne søjler til 
overdækning på stilladsdækket.

Dæk og platforme
I forbindelse med tagarbejde vil der ofte 
oplagres materialer på stilladset, eller 
måske foregår der skæring af tagsten. I så 
fald bør stilladsernes bredde ikke være 
mindre end 2,1-2,4 meter - altså bredde-
klasse W21 - gerne suppleret med én eller 
flere materialeplatforme. 
Disse materialeplatforme bør typisk være i 
lastklasse 4-6. som betyder en belast-
ningsevne på mellem 400-600 kg pr m2. 
Hvis der er forskel i lastklasse mellem 
stilladsets arbejdsdæk og materialeplatfor-
men, skal det fremgå af skilte oppe på 
stilladset, at man her går fra en lastklasse 
til en anden. 

Sikring mod personnedstyrtning
Ved tagarbejde er der naturligvis fokus på, 
at stilladset og tilhørende rækværk kan 
klare at optage de dynamiske kræfter fra 
en faldende person. 
Det sikres ved at etablere en kasseskærm 
på stilladset ved tagfoden på følgende 
måder:
•  Stilladsdækket og -rækværket 

afdækkes med plane, holdbare 
krydsfinerplader.

•   Stilladset ved tagfoden er dropteste-
de, jf. standard for stilladser (DS/EN 
12810-2) og med rækværk i overens-
stemmelse med standarden for 
midlertidige rækværker (DS/EN 
13374). 

Stilladsdækkene skal slutte tæt uden 
farlige kanter og etableres - afhængig af 
tagets hældning og den lodrette faldhøjde 
- som en klasse B- eller C-skærm. Dette 
kan opnås ved, at stilladsets rækværk 

suppleres indvendigt med en tæt skærm af 
krydsfiner eller lign. 
Kasseskærmen skal minimum være én 
meter høj og i niveau med en flugtlinje én 
meter over tagbelægningen (se figur). Net 
eller plast på stilladset vil ikke kunne 
erstatte kasseskærmen.

Sikring mod materialenedstyrtning
Som sikring mod materialenedstyrtning 
skal øverste stilladsdæk være monteret 
med vandret tæt afdækning, hvilket betyder 
ingen huller, revner eller andet over tre cm. 
Ved skiferarbejde eller lign. arbejde, skal 
afdækningen være så tæt, at disse materia-
ler ikke kan falde igennem på den smalle 
led. 

Vær opmærksom på at:
•  Tæt afdækning fx kan sikres ved 

montage af krydsfinérplader eller lign.
•  Overlap skal så vidt muligt undgås på 

grund af snublerisikoen.
Det kan være nødvendigt at sikre yderligere 
mod materialenedstyrtning ved montage af 
net eller plast uden på stilladset. ¶

Der findes vejledning i BFA-BA’s 
vejledning om ”Standardblade for 
systemstilladser”. 

Tegningen viser typisk W12 
ramme- og søjlestillads opsat 
til tagarbejde som sikring mod 
personnedstyrtning og 
materialenedstyrtning.
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Øget fokus på AMU  

Regeringen nedsatte i slutningen af 2020 
en kommission for at undersøge, hvordan 
man med reformer kan få bedre uddannel-
ser til alle, flere i job samt flere og bedre 
jobs. Reformkommissionens første 
anbefalinger kom her i foråret - i april 2022 
- med den centrale anbefaling at skabe 
flere sammenhængende uddannelser med 
afsæt i arbejdsmarkedsuddannelser - AMU. 
Altså stilladsbranchen hjemmebane.
- Kommissionen drog direkte paralleller til 
brancheuddannelserne med stilladsmon-
tøruddannelsen, som et konkret eksempel. 
Det giver håb om større fokus på de 
potentialer, der følger med disse uddannel-
ser, siger konsulent Benjamin Frank 
Rosenberg Jensen, DI, der følger med i 
kommissionens arbejde.

vejentil.nu i spil
I slutningen af februar 2022 blev hjemmesi-
den vejentil.nu lanceret (omtalt i Diagona-
len 22-1), der har til formål at synliggøre 
brancheuddannelserne. Stilladsmontørud-
dannelsen er en af de uddannelser, der er 
blevet vist med succes på hjemmesiden, da 

I efteruddannelsesudvalget for bygge, anlæg og industri, der har ansvar for stilladsmontørud-
dannelsen, vil der i den kommende tid komme øget fokus på brancheuddannelserne. 

Af Mogens Hjelm

 NYT OM UDDANNELSE 

stilladsmontøruddannelsen er den 
brancheuddannelse, der har haft flest 
visninger.
For of fentlige projekter, der er blevet 
of fentliggjort efter den 1. juli 2022 
medtages brancheuddanneserne nu også i 
lærligeklausulerne. Dette omfatter også 
stilladsmontøruddannelsen, da det er en 
uddannelse som arbejdsmarkedsparter er 
nået til enighed om.

Undersøgelser
I samarbejde med 3F gennemfører DI årligt 
forskellige undersøgelser, der skal støtte 

opkvalificeringsindsatser og øge kvaliteten 
i bygge- og anlægsbranchen. 
- Vi har allerede i første halvår arbejdet på 
at afdække, hvilke barrierer, der står i vejen 
for, at mange ikke vælger brancheuddan-
nelserne. Undersøgelsen vil resultere i 
forslag til, hvordan man på arbejdsgiver- og 
arbejdstagerside kan øge kendskabet til og 
brugen af disse uddannelser. Undersøgel-
sen  - og resultatet heraf - forventes at blive 
of fentliggjort efter sommerferien, siger 
Benjamin Frank Rosenberg Jensen.

Næste undersøgelse
Næste trin bliver taget i begyndelsen af 
2023 og vil have til formål at finde ud af, 
hvordan man kan forbedre rekrutteringen 
af en yngre målgruppe til brancheuddan-
nelserne. Her vil der være fokus på 
FGU-eleverne, altså unge, der skal gøres 
klar til job og uddannelse. Herudover vil 
undersøgelsen belyse rekruteringspoten-
tialer for de elever, der påbegynder en 
uddannelse, men som falder fra samt dem i 
brancherne, der endnu ikke har påbegyndt 
en uddannelse. ¶

Projektgruppen om en mulig EUD-fremtid   
Ved Stilladssektionens Medlemskonference blev det besluttet at nedsætte en projektgruppe, 
der nu ser på fordele og ulemper ved henholdsvis AMU- og EUD-forløb 

På Projektgruppens første møde i april 
søgte deltagerne at afdække de vigtigste 
elementer i forhold til undersøgelsen.
Det skal fx undersøges, hvordan en 
struktur for en Erhvervsfaglig (EUD) 
stilladsmontøruddannelse kan se ud. På 
den baggrund vil gruppen vurdere fordele 
og ulemper ved EUD i forhold til den 
nuværende AMU-kontraktuddannelse.

Interessenter
Det kommer Stilladssektionen til at 
samarbejde med andre om og Projektgrup-
pen udpegede følgende interessenter, der 
bør inddrages i arbejdet 

•  Stilladssektionens bestyrelse
•  DI Uddannelsesafdeling
•  Byggeriets Uddannelser
•  Stilladsklubben/3F
•  AMU og Erhvervsskolerne

Udfordringer
Projektgruppen ønsker at drøfte følgende 
med bestyrelsen inden noget iværksættes. 
Det handler i grove træk om: 
•  Den økonomiske ramme for projekt-

gruppens arbejde
•  Mulighed for at hente støtte til 

arbejdet hos eksterne samarbejds-
partnere

•  Tilgangen til inddragelse af eksterne 
interessenter i arbejdet 

Der har været kontakt til DI’s Uddannelses-
afdeling, som mener, at det vil være muligt 
at tranformere den nuværende brancheud-
dannelse til en EUD-uddannelse. 
Samtidig skal man undersøge muligheder 
for at udvikle og synliggøre stilladsmontør-
uddannelsen under de nuværende rammer, 
som har fået fornyet politisk fokus.
Projektgruppen afventer i første omgang 
en tilbagemelding fra bestyrelsen inden 
yderligere arbejde iværksættes. Arbejdet 
ventes at fortsætte efter sommerferien. ¶

Benjamin Frank 
Rosenberg 
Jensen er 
konsulent i DI 
og  følger med i 
kommissionens 
arbejde.
Foto: DI
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Formandskurser på bedding  
Formandskurset er første kursus i Stilladssektionens lederuddannelse. Formandskurset løber 
over tre dage og udbydes af Stilladssektionen i efteråret.

Har du en medarbejder i et sjak, der altid 
går foran på projekterne og tager ansvar i  
dagligdagen ude på pladserne? En 
medarbejder, der tager styringen, når der 
skal kommunikeres med ledelse og 
arbejdet skal planlægges og sættes i 
system?
Han er i så fald værd at holde på, så måske 
er det en idé at bygge yderligere viden på 
medarbejderens naturlige kompetencer og 
sende ham på Stilladssektionens For-
mandskursus.

Tre kursusdage
Formandskurset udbydes til Stilladssektio-
nens medlemmer, og foregår over tre 
kursusdage fordelt på to sammenhængen-
de dage med overnatning og en enkelt 
opfølgende kursusdag nogle uger efter. Det 
næste  Formandskursus afholdes med 
første del af kurset d. 20. og 21. september 
– fulgt op af en kursusdag den 11. oktober.
Kurset giver en grundlæggende introduk-
tion til ledelse på det operationelle niveau 
ude på projekter og pladser, og det giver 
kursisterne de grundlæggende værktøjer til 
at virke som formænd. De får samtidig 
redskaber til at reflektere over og udvikle 
egen ledelsesrolle.

Indhold og læring
I kursusforløbet undervises kursisterne 
blandt andet i følgende emner:
•  Hvad er ledelse i praksis?
•  Motivation – hvorledes motiveres du 

og kollegaer til opgaverne?
•  Kommunikation og samarbejde
•  Konflikthåndtering
•  Ret og pligt i overenskomsten
•  Byggeriets ret og pligt

Formandskurserne henvender sig som 
nævnt til initiativrige medarbejdere, der i 
dagligdagen hjælper med at løse opgaver, 
og som kan tage lederskab på opgaverne i 
sjakket. På lidt længere sigt kan de rette 
medarbejdere være emner for en konduk-

tørrolle, hvis det er medarbejdere, som 
ledelsen ser en fordel i at tilbyde yderligere 
kompetencer på ovenstående områder. 

Strukturen i lederuddannelserne
Formandskurset er første kursus i 
Stilladssektionens lederuddannelse, som 
består af Formandskurset over tre dage og 
udbydes af Stilladssektionen. Det kan 
suppleres med det lovpligtigt arbejdsmiljø-
kursus, som DI udbyder, og endelig 
Konduktørkurset på 2 x 2 kursusdage, som 
Stilladssektionen udbyder.

Ud over de tre ovenstående kurser, vil der 
blive udbudt specialkurser på områder, der 
kræver yderligere fordybelse og indsigt. 
Det kunne f.eks. gælde statik og entrepri-
seret.

Praktisk info og tilmelding
Kursusdage: 20. og 21. september + 11. 
oktober kl. 8.30 – 16.00.
Kursussted: Gl. Avernæs, Sinatur Hotel & 
Konference, Helnæsvej 9, 5631 Ebberup.
Pris:Medlemspris inkl. overnatning, 
forplejning og middag d. 20. september: 
6.800 kr. ex. moms
Pris for ikke medlemmer: 8.000 kr. ex. 
moms.
Bemærk, at kurset bliver kun gennemført, 
hvis der er minimum 10 tilmeldte kursister.
Sidste frist for tilmelding er mandag den 1. 
august, og du kan tilmelde dine 
medarbejder(e) ved at følge dette link: 
Stilladssektionens Formandskurser
¶

Det er fortsat 
Lars Kure fra 
FagAkademiet, 
der står i 
spidsen for 
sektionens 
formandskurser
Foto: 
FagAkademiet

Af Mogens Hjelm

https://www.danskindustri.dk/arrangementer/soeg/24753
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Nye vilkår for opgørelse og udbetaling 
Stilladssektionens Uddannelsespulje har i løbet af 1. halvår 2022 udbetalt ca. 850.000 kr. i 
timestøtte og uddannelsesbonus til medlemmerne. Det er fordelt med ca. 600.000 kr. i 
timestøtte og 250.000 kr. i uddannelsesbonus for elever, der har gennemført uddannelsen.

Der er sket et fald i udbetalte Uddannelses-
bonuser i 1. halvår 2022, hvilket sandsyn-
ligvis hænger sammen med, at skolen i  
Glostrup under Next København ikke har 
færdiggjort nogle hold i 1. halvår 2022. 
Nedgangen i udbetalingen af uddannelses-
bonus kan direkte relateres til antallet af 
færdiguddannede.  
- Ser man på udbetalingen af uddannelses-
støtte fra Stilladssektionens Uddannelses-
pulje – ligger niveauet for udbetalinger til 
medlemmerne samlet set under den 
tilsvarende periode i 2021. Der er i 1. halvår 
2022 færdiguddannet færre elever end i 
samme periode sidste år. Timestøtten 
ligger til gengæld relativt uændret, 
fortæller chefkonsulent Henrik Stig 
Sørensen, DI Byggeri. 

Fordele og ulemper
Der er samtidig kommet ændrede 
procedurer efter sammenlægningen 
mellem Dansk Byggeri og Dansk industri.
- Før fik sektionens medlemmer i Dansk 
Byggeri indsat et beløb på deres konto, når 
enten en elev var uddannet eller timestøt-

Af Mogens Hjelm

ten for et kvartal var gjort op. Det er nu 
ændret, så medlemmerne i stedet 
modtager en oversigt fra Stilladssektionen 
på mail, forklarer Henrik Stig Sørensen. 
I mailen opgøres antallet af timer som 
Pension Danmark har registreret for 
virksomheden om medarbejdere på skole/
kurser i et givent kvartal. Det vil sige det 
antal timer, som virksomheden har fået 
godkendt hos Pension Danmark. 

Fra mail til faktura
Drejer det sig fx om uddannelsbonus på 
10.000 kr. for en elev, der har færdiggjort 
uddannelsen, modtager man en mail og 
kan lave en faktura. Når man modtager 
mail fra sekretariatet, skal virksomheden 
sende en faktura til Stilladssektionen på 
beløbet for at få sin uddannelsesstøtte eller 
bonus.
- Med ændringen må vi nu bede medlem-
merne om at skrive en faktura til Stillads-
sektionen for at få deres uddannelsesstøt-
te. Vi håber, at tidsforbruget vil være til at 
overse med fire fakturaer årligt, siger 
Henrik Stig Sørensen, der oplyser, at alle til 

gengæld automatisk modtager en oversigt 
over de timer og kurser som virksomheden 
har fået registreret. Dog uden at Pension 
Danmark medtager navn på kursisterne i 
oversigterne af hensyn til gdpr-reglerne.

Stemmer timeregnskabet ikke?
I Stilladssektionens sekretariat er der 
modtaget en del henvendelser om, at 
virksomheden ikke helt kan få deres egne 
opgørelser til at stemme med den statistik, 
der er fremsendt fra Pension Danmark.
Det skyldes, at Pension Danmark får data 
på timerne fra IT-systemer i uddannelses-
sektoren, og her er en række godkendel-
sesprocedurer, der skal følges, inden data 
bliver leveret videre. 
- Timer for kursusdeltagelse kan så 
herefter blive godkendt hos Pension 
Danmark. Det er ofte først i det efterføl-
gende kvartal i forhold til det kvartal 
medarbejderen rent faktisk var på kursus. 
Det betyder, at der kan være op til tre til 
fire måneders forsinkelse på at man 
modtager timestøtte i forhold til det 
tidspunkt medarbejderen deltog i kurset. 
Og vil man afstemme virksomhedens egne 
timer for medarbejdere på kursus med den 
udbetalte timestøtte, skal man derfor tage 
højde for denne forsinkelse, fortæller 
Henrik Stig Sørensen.

Fakturering - uden moms!
Det er i øvrigt vigtigt at skrive rigtig 
modtager på fakturaer. Når man sender en 
faktura til Stilladssektionen i DI, skal man 
sende den med nedenstående oplysninger 
for modtager:

Stilladssektionen
Att. Henrik Stig Sørensen
CVR-nr. 11 71 0492
H.C. Andersens Blvd. 18
1553 KBH. V.

Husk, at faktura skal være uden moms!   ¶

Med DI Byggeri er der kommet nogle andre procedurer, når virksomheder skal have 
udbetalinger og bonus i forbindelse med uddannelse Foto: Jens Hemmel
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 NYT OM VIRKSOMHEDER    

Bliv klar til digital bogføring

Hvis du har en omsætning på over 300.000 
og din virksomhed er enten et anpartssel-
skab eller et aktieselskab, så skal alle bilag 
den 1. januar 2024 være digitale. Og for 
personligt ejede virksomheder er det slut 
med ringbind fyldt med bilag fra den 2026. 
- Så lad os bare slå fast, at Stilladssektio-
nens medlemmer skal have de digitale 
værktøjer på plads i løbet af det kommende 
år. Sammen med DI er vi derfor i gang med 
at forberede formidling af den information, 
som medlemmerne har brug for, herunder 
kurser og støttemuligheder, så særligt små 
virksomheder med begrænsede admini-
strative ressourcer ikke bliver efterladt på 
bagperronen, når kravet om digitalisering 
af bilag til sin tid skal indfases, siger 
chefkonsulent Henrik Stig Sørensen, DI 
Byggeri.

Blød indfasning
Det er blevet anslået, at over 100.000 
virksomheder ikke arbejder med et digitalt 
regnskabssystem. For dem er det allerede 

Det kan blive en udfordring for mange mindre virksomheder med begrænsede administrative 
ressourcer at blive klar til det nye lovforslag om digital bogføring.

nu tid til at overveje, hvordan overgangen 
skal ske. Der er opmærksomhed på at få 
alle med, og derfor er der også tale om en 
ret blød indfasning, hvor virksomhederne 
har mere end et år til at forberede sig på 
omstillingen.

Den 
1. januar 2024 

skal alt bogføring 
være digital

- Det er mit indtryk at der blandt Stillads-
sektionens medlemmer typisk er ganske 
godt styr på det digitale med god hjælp af 
de bogholdere og revisorer, som de fleste 
har adgang til, siger Henrik Stig Sørensen. 

To + tre krav
Ifølge lovforslaget skal virksomhederne 

opfylde to krav om digital bogføring, 
nemlig
•  at benytte et af Erhvervsstyrelsen 

godkendte digitale bogføringssyste-
mer

•  eller selv leve op til de angivne krav

Og disse krav er
•  et system med løbende registrering af 

virksomhedens transaktioner med 
bilag og en betryggende opbevaring af 
registreringer og bilag i fem år,

•  anerkendte standarder for it-sikker-
hed og 

•  automatisering af processer som 
e-fakturering og kontering efter en 
of fentlig standardkontoplan.  ¶

Af Mogens Hjelm

Foto: HjelmPix
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  NYT OM SEKTIONEN  

Generalforsamling uden drama
Stilladssektionens ordinære generalforsamling blev afholdt den 28. april på Storebælt Sina-
tur Hotel & Konference.

Stilladssektionens formand, Kurt Bo 
Jensen, har været med siden Stilladssek-
tionens opstart for 42 år siden, og det er 
langt fra første gang han bød velkommen til 
de fremmødte medlemmer og gæster. 
Han bød underdirektør i DI Byggeri, Louise 
Dahl Krath Jensen, velkommen som 
dirigent. Hun konstaterede, at med 36 
repræsenterede virksomheder var 
generalforsamlingen beslutningsdygtig og 
alle formalia i orden.

Formandens beretning 
Med afsæt i den turbulente tid med corona, 
slog Kurt Bo Jensen i sin beretning fast, at 
det var gået bedre end frygtet, men at det 
måske endnu ikke er forbi. Dansk økonomi 
er dog robust og ledigheden er nærmest 
historisk lav og beskæftigelsen i top.  

Det moderne Storebælt Signatur Hotel og Konference var værter for årets generalforsamling i Nyborg. Foto: sinatur.dk

Af Mogens Hjelm

- Så vi står igen med den udfordring at 
finde den nødvendige kvalificeret arbejds-
kraft til at få opgaverne udført, sagde Kurt 
Bo Jensen og pegede samtidig på hele den 
sikkerhedspolitiske situation med den 
tragiske og meningsløse krig i Ukraine. 
- Det bliver vi desværre nødt til at bekymre 
os om, som en del af de mange udfordrin-
ger, jeg tror vil få ef fekt på markedet i det 
kommende år.

DI og DI Byggeri
I sin beretning kom formanden også ind på 
sammenlægningen med DI. Argumentet 
for sammenlægningen var blandt andet at 
samle byggeriets værdikæde under samme 
tag. I første omgang hæftede Kurt Bo 
Jensen sig ved den observeret personaleaf-
gang af tidligere Dansk Byggeri medarbej-

dere i den sammenlagte organisation siden 
september 2020. 
Fusioner og sammenlægninger skaber 
historisk udsving i personalesammensæt-
ning, herunder personaleafgang, men pas 
nu på, at afgangen af personale med 
specifik historik og byggefaglig viden ikke 
bliver for voldsom over en kort tidshori-
sont, konstaterede Kurt Bo Jensen.
Bestyrelsen vil i de kommende måneder 
søge tættere kontakt med den nye ledelse 
med henblik på at orientere om Stilladssek-
tionens synspunkter og mærkesager, 
nævnte Kurt Bo Jensen. Vi ønsker, at 
komme godt fra start i den nye organisa-
tion.

Stilladsmontøruddannelsen
Uddannelsen fik selvfølgelig også plads i 
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beretningen, da stilladsbranchens største 
udfordring fortsat er manglen på kvalifice-
ret arbejdskraft, som sektionen har forsøgt 
at løse ved at uddanne flere stilladsmontø-
rer. Men det går desværre tilbage med 
antallet af uddannede stilladsmontører. 
- Vi er i dialog med Byggeriets Uddannelser 
og AMU-skolerne via de lokale uddannel-
sesudvalg, om hele tiden at forbedre 
forholdende på uddannelsen. Vi glæder os 
over EUD Audebo ved Holbæk, som kom til 
for et par år siden, og de virker ganske 
seriøse. Vi ser da også, at medlemsvirk-
somhederne søger mod Audebo, når de 
skal have deres elever på skole. Men samlet 
set er antallet af elever dog faldet de to 
seneste år, sagde Kurt Bo Jensen i sin 
beretning og pointerer:
- Antallet af elever skal hæves med 25% 
eller mere, hvis vi skal opfylde vore kunders 
behov samt få nedbragt det arbejdspres, vi 
lægger på vores montører. Vi bliver derfor 
nødt til at arbejde videre med ef fektfulde 
initiativer for at få uddannet arbejdskraft til 
vores branche. 

Økonomi og kontingent
Chefkonsulent Henrik Stig Sørensen 
fremlagde på Generalforsamlingen et 
regnskab for 2021 med et lille overskud, 
samt udkast til budget for 2022, og såvel 
regnskab som budget blev godkendt.
- Vi besluttede sidste år at hæve kontingen-
tet, som nu slår igennem med ca. 180.000 
kr. Indtægterne skaber luft til iværksæt-
telse af kampagner for stilladsmontørud-
dannelsen, markedsføring af Stilladssektio-
nen og fastholdelse af Stilladssektionens 
netværk for sikkerhedsansvarlige, fortalte 
Henrik Stig Sørensen, DI Byggeri.
Bestyrelsen lagde afslutningsvis op til 
uændret kontingent og bidragssats som 
efter gennemgangen blev godkendt af 
forsamlingen.
Kurt Bo Jensen og Klaus Bjerregaard blev 
genvalgt til bestyrelsen. ¶

Første kvinde 
uddannet til 

stilladsmontør
Der var store smil på EUC Nordvestsjæl-
land afd. Audebo, da der blandt seks nye 
stilladsmontørelever befandt sig den 
37-årige Freja Thorup Kristiansen, som 
udover svendebrev og det skinnende 
stilladsmontørbælte kunne lade sig kåre 
med titlen ”Danmarks første kvinde med 
stilladsmontøruddannelse”.  
-  Inden jeg startede på uddannelsen, var 
det selvfølgelig spændende, hvordan jeg 
ville blive taget imod både på skolen, i 
stilladsklubberne og ude i stilladsbranchen. 
Jeg tænkte især på, hvad folk mon ville sige 
her på skolen, men overalt hvor jeg har 
været, er der blevet taget rigtig godt imod 
mig.

Byggepladsen overbeviste
Det fortæller Freja Thorup Kristiansen, 
som altså nu er den første kvinde i 
branchens historie med svendebrev på 
stilladsmontøruddannelsen. 
Freja fremhæver den modtagelse, som hun 
fik af Stillads Kompagniet og især firmaets 
chef Gert Andersen, som fik hende med ud 
på en byggeplads. Siden den dag har Freja 
ikke været i tvivl om, at hun var landet på 
den rette hylde:
- Jeg synes, at stilladsbranchen er vanvittig 
spændende og herrefed. Jeg er så glad for, 
at jeg fik lov til at komme med ud og prøve 
det og, at jeg efterfølgende fik lov til at 
starte på stilladsmontøruddannelsen på 
EUC, som lærling hos Stillads Kompagniet. 
Det er helt sikkert det rigtige sted, jeg nu er 
havnet.
 
En mandsdomineret branche
Som bekendt er stilladsarbejde kendt som 
både tungt og hårdt arbejde, og i branchen 
er det ingen hemmelighed, at der også til 
tider er en ret frisk tone på byggepladser-
ne. men for Freja har dette aldrig været et 
problem:
- Det handler bare om at sige fra, hvis 
nogen går over ens grænser, men det har 
ikke været nødvendigt indtil videre. Men 
det gælder jo for alle. Man skal selvfølgelig 
kunne ta’ noget pis, og give noget igen, og 
ikke ta’ det hele så højtideligt, siger Freja, 
som godt kan lide fysisk hårdt arbejde og 

mærke, at kroppen er blevet brugt i løbet af 
dagen. 

Særdeles veludført
Da Freja endelig fik sit bælte og sit 
svendebrev var hun tydeligt både glad og 
lettet, og nu glæder hun sig til at komme på 
arbejde igen:
 - Jeg har været glad for EUC Nordvestsjæl-
land afd. Audebo, som har gjort meget ud 
af, at vi forstår, hvad vi skal lære, og ikke 
bare at få os igennem, siger Freja, som 
oveni svendebrevet får anerkendelsen 
”særdeles veludført”, som er den højeste 
anerkendelse inden for stilladsmontørud-
dannelsen. 
Den gives kun sjældent  til svende, og 
derfor var smilet også ekstra stort hos Freja 
og de mange fremmødte familiemedlem-
mer og faglærere.  ¶

Det blev Freja Thorup Kristiansen 
som tog titlen som den første 
danske kvinde uddannet som 
stilladsmontør, og branchen håber 
på flere kvinder i de kommende år. 
Foto: Cecilie Marie Harmundal

Af Mogens Hjelm
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BAGSIDEN   

 7. juli
Bestyrelsesmøde i Industriens Hus 
 
24. august
Bestyrelsesmøde i Industriens Hus

August-september
Netværk for Sikkerhedsansvarlige

20.-21. september
Formandskursus kursusdag 1 og 2
Gl. Avernæs Sinatur Hotel

6. oktober                  
Bestyrelsesmøde i Industriens Hus 

11. oktober 
Formandskursus kursusdag 3 
Gl. Avernæs Sinatur Hotel

Oktober-november            
Medlemsmøde

24. november       
Bestyrelsesmøde i Industriens Hus 

December
Netværk for Sikkerhedsansvarlige

Januar 2023
Medlemskonference

April 2023 
Generalforsamling

Kalenderen

Så er det tid til at opdatere kalenderen og få de vigtigste datoer for Stilladssektionen noteret. 
Sådan ser aktivitetskalenderen for Stilladssektionen ud frem til april 2023

RÅDGIVNING OG SPØRGSMÅL

General betjening 
Chefkonsulent 
Henrik Stig 
Sørensen
DI Byggeri 
Stilladssektionen

Mobil 2974 3292 
Mail: hss@di.dk

Personalejura
Chefkonsulent 
Troels Lauge 
Nielsen, 
DI Byggeri 
Personalejura

Mobil 5218 5910
Mail: tln@di.dk

Arbejdsmiljøforhold
Chefkonsulent 
Anders Svendsen, 
DI Byggeri, 
Arbejdsmiljø

Mobil: 6114 5010 
Mail: asv@di.dk

Medlemsarrangementer
Sekretær 
Mona Kristensen, 
DI Byggeri 
Medlemssupport

Mobil: 5218 5909 
Mail: monk@di.dk

Vi har modtaget

Sektionens tidligere arbejds-
markedskonsulent Hans 
Henrik Kristensen har ikke 
glemt at kigge på stilladser. 
Han er i dag hos TECNIQ, og 
har sendt os fotos fra en ferie i 
Østeuropa. På billedet ses et 
stillads bygget op under en bro.
Vi modtager gerne stilladsfotos 
fra ferien - og skriv endelig, 
hvor det er taget, og gerne en 
bemærkning om hvorfor. 

Alle ønskes en rigtig god 
sommer.

Stilladssektionen
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