
Ansigt til ansigt med hverdagen

Det er dejligt, at vi nu igen kan arrangere medlemsmøder og kurser uden frygten for 
aflysning med kort varsel. Det betyder meget at mødes ansigt til ansigt og få luftet 
vores holdninger, få opklaret misforståelser og skabt kompromiser og løsninger som 
forening. Det har vi savnet.

Vi holdt allerede i august opstartsmøde for Stilladssektionens nye netværk for sik-
kerhedsansvarlige. Det var en god oplevelse med gode præsentationer og cirka tyve 
engagerede deltagere fra hele landet. 

I kan læse herom i dette nummer af Diagonalen og måske fornemme, om det kan 
være interessant for jeres virksomhed. I så fald tøv ikke med at kontakte sekretariatet 
og meld jer til. Næste møde i netværket er den 23. november.

Mødet i netværket for sikkerhedsansvarlige den 26. august, skyldes det kedelige 
faktum, at netop stilladsbranchen helt som i gamle dage må have fokus på arbejds-
miljøet. I Stilladsbranchen har vi to store udfordringer, og det er arbejdsmiljøet og 
sikkerhed samt rekruttering af kvalificeret arbejdskraft. Her er i al fald intet ændret.

Sekretariatet og arbejdsmiljøafdelingen har i 2021 modtaget henvendelse fra sektio-
nens medlemmer om påtaler, problemer og påbud fra Arbejdstilsynet i et omfang, 
der ikke er set længe. Det bliver vi nødt til at forholde os til. 

Tilsynet kommer snart rundt på et såkaldt ”venligt” virksomhedsbesøg hos virksom-
hederne i branchen, og det gælder om at være forberedt. Derfor kan det også være 
godt at læse artiklerne fra Arbejdsmiljøafdelingen om ønsket om en ”beredskabsplan 
for højderedning”’ i dette nyhedsbrev.

En positiv nyhed på arbejdsmiljøfronten er, at der nu bliver lyttet til vores forslag om, 
at Arbejdstilsynet bør kigge mere på medarbejdernes medansvar ved brud på sik-
kerhedsreglerne ude på pladserne. Det er blevet løftet fra DI Byggeris specialudvalg 
for arbejdsmiljø og op i DI’s Miljøpolitiske udvalg, som er det øverste politiske udvalg i 
vores nye og større organisation. 

Det vækker håb om, at DI, som den største og mest indflydelsesrige organisation, kan 
gøre noget ved branchens udfordringer på arbejdsmiljøområdet. Uden større ansvar 
til medarbejderne, når de på eget initiativ bryder sikkerhedsreglerne, kan vi ikke for 
alvor få brudt kurven over påbud i nedadgående retning.

En anden stor og vedvarende udfordring for os er den vedvarende mangel på kvalifi-
ceret arbejdskraft. Sektionen har flere gange lagt en strategi, hvor vi skulle uddanne 
os ud af problemet. 

Vi må konstatere, at denne strategi ikke for alvor er lykkedes over en flerårig periode. 
Det piner bestyrelsen og ikke mindst mig. Det ved alle der kender bare en smule til 
mine holdninger. I al beskeden har jeg derfor tilladt mig at skrive et debatindlæg om 
emnet, som I finder i dette nyhedsbrev.

God læselyst og vi ses til medlemsmøde den 7. december!

 

Kurt Bo Jensen 
Formand for 
Stilladssektionen
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 NYT OM ARBEJDSMILJØ 

Alle virksomheder i Stilladsbranchen blev 
i april gjort bekendt med, at de kunne 
forvente flere besøg fra Arbejdstilsynet. I 
et brev blev alle orienteret om, at Arbejds-
tilsynet inden for de næste tre år vil komme 
på besøg for at understøtte den arbejdsmil-
jøindsats, som pågår i virksomhederne.
Der vil reelt være tale om to besøg, hvor 
det første foregår på virksomhedens hjem-
meadresse, mens Arbejdstilsynet ved det 
andet besøg besøger et eller flere arbejds-
steder. 

- I brevet fra Arbejdstilsynet redegør 
tilsynet for deres mål med besøgene, som 
er dialog om forebyggelse af ulykker og 
nedslidning ved fx manuel håndtering af 
materiel, fortæller chefkonsulent Anders 
Svendsen, DI Byggeri og fremhæver, at der 
især er fokus på følgende punkter:
• Sikring mod nedstyrtning med fokus 

på kollektiv sikring fx opskydelige 
montagegelændere

• Brug af egnede tekniske hjælpemidler 
ved håndtering af tunge stilladsdele 
ved læsning og transport, herunder 
under opstilling og nedtagning af 
stilladser.

De første møder
Anders Svendsen har fulgt med i frem-
gangsmåden ved de første besøg og 
fortæller, at det første besøg i  praksis er en 
konstruktiv dialog om ovenstående emner 
samt en rundgang på virksomheden. 

- På det besøg DI Byggeri deltog i, tog  
Arbejdstilsynet udgangspunkt i virksomhe-
dens arbejdsseddel eller sags-APV, og det 
betød, at man drøftede følgende emner:
• At man som virksomhed er skarp på, 

hvornår konstruktionsberegninger er 
nødvendige fx når  stilladset opstilles 
på en anden måde end den standard, 
der er beskrevet i leverandørens 
brugsanvisning. 

• Vejen som arbejdsplads – bliver der 
afmærket korrekt og har medarbej-

derne de nødvendige kvalifikationer 
og synligt arbejdstøj på?

• Har virksomheden de nødvendige 
tekniske hjælpemidler til læsning af 
bil, vandret transport i terræn og den 
lodrette transport af stilladsmateriel?

• Har virksomheden det nødvendige 
udstyr til sikring mod nedstyrtning 
– opskydeligt montagegelænder og 
sele?

• Har virksomheden en beredskabsplan 
for højderedning, hvis uheldet skulle 
være ude og en medarbejder skal red-
des ned fra fx en overdækning?

• Skiltning oppe på stilladset, hvis dæk-
kene har forskellige lastklasser.

Næste runde
DI Byggeri noterede sig, at der ved rund-
gangen på byggepladsen vil blive kigget på, 
om det er muligt at bruge kran eller truck 
til af og pålæsning af biler, om der er god 
adskillelse af kørende og gående trafik og 
om der er vægtangivelse og påkørselsværn 
på reoler, der bruges til opbevaring af stil-
ladsgrej.

Mange virksomheder afventer nu det andet 
besøg ude på nogle arbejdssteder. Det 
andet besøg vil ligesom det første være 
anmeldt i forvejen.

- I er som altid velkommen til at tage fat 
i mig i DI Byggeri, hvis I har spørgsmål 
vedrørende det kommende møde med 
Arbejdstilsynet. Men som det vel også 
fremgår, så er der faktisk god hjælp at 
hente ved disse besøg, som kan bidrage til 
afklaring, og det er faktisk en god mulighed 
for at få drøftet de spørgsmål, som presser 
sig på, understreger Anders Svendsen.  ¶

Arbejdstilsynet på 
konstruktive besøg
Som varslet øger Arbejdstilsynet sin tilsynsindsats, som 
betyder flere besøg. Der er fokus på Handleplan 3, men 
også de to tidligere handleplaner bliver angiveligt berørt
Af Mogens Hjelm

Video: 
Pas på derude!
Stilladssektionen har produ-
ceret nogle film om god 
ergonomi i hverdagen

Stilladssektionen har gennem en længere 
periode været involveret i udviklingen og 
tilrettelæggelsen af en række film. I ni 
videoer får man anvisninger på at sikre et 
godt arbejdsmiljø, og man får gode råd om, 
hvordan man gebærder sig bedst i forhold 
til at passe på sit bevægeapparat.

Det handler altså om ergonomi – og om 
hvordan man bruges sin krop bedst og 
sundest i forbindelse med udførelse af 
arbejdsopgaver.

De ni videoer omhandler forskellige 
temaer. 

Tre handler om håndtering af henholdsvis 
dæk, rammer og vandretliggende grej i 
hejs, én video handler om aflæsning og 
transport af hegn, tre anviser vej til ergo-
nomisk rigtig montering af overdækning 
med og uden kran og af 3 meter trappe, og 
endelig er der en video om opsætning af 
Herlev Hejs og en om opfyldning af vogn. 
Alle ni videoer kan ses på Stilladssektio-
nens hjemmeside under Arbejdsmiljø. ¶

I video 7 ud af 9 kan man se, hvordan man 
monterer en overdækning bedst muligt

Af Mogens Hjelm

SPØRGSMÅL

Hvis du har spørgsmål så kontakt 
chefkonsulent Anders Svendsen på  
asv@di.dk eller telefon 72 16 02 51.
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Nyt netværk for arbejdsmiljøansvarlige 
er kommet godt fra start

- Stilladsbranchen føler sig nogle gange 
som jaget vildt på arbejdsmiljøområdet. Og 
der er desværre også problemer, når der 
bliver uddelt rekordmange påbud og bøder. 
Heller ikke medarbejderne har den store 
forståelse for, at der er regler, der skal 
overholdes, sagde Kurt Bo Jensen som 
formand for Stilladssektionen i DI Byggeri, 
og tilføjede:

- Samtidig mangler vi unge med bedre 
kvalifikationer, og derfor skal vi også 
markere os bedre på arbejdsmiljøområdet. 
Der er en sammenhæng mellem rekrutte-
ring og arbejdsmiljø, som vi skal tage 
alvorligt. 

Rammerne er sat
Hermed fik Kurt Bo Jensen sat rammerne 
for det netværk for arbejdsmiljøansvarlige, 
som var målet med opstartsmødet på 
Hotel Sinatur Storebælt i Nyborg. 

Det nye netværk skal gøre medarbejderne 
langt mere professionelle i praksis, men 
også juridisk i vores håndtering af sikker-
hedsreglerne over for medarbejderne og 
AT. 

- Vi har også brug for at kunne sparre med 
hinanden på tværs af virksomhederne om 
’best practise’ på området. Det skal hjælpe 
os til at finde frem til de værktøjer og 
initiativer, der virker. Her kan netværk for 
sikkerhedsansvarlige forhåbentlig være et 
rigtig godt værktøj, sagde Kurt Bo Jensen.
 
Det er tanken, at Stilladssektionen vil stå 
for to eller tre netværksmøder årligt, hvor 
der informeres om nye tiltag fra sekretaria-
tets- og arbejdsmiljøafdelingens side, men 
det skal også være møder, hvor der kan 
debatteres initiativer, ideer og emner fra 
deltagernes side. 

Arbejdsgiverens pligter
Ved opstartsmødet holdt Kirstine Spiege-
lenberg og Anders Svendsen fra Arbejds-

miljøafdelingerne i DI indlæg om arbejdsgi-
vernes pligter. Det omhandlede blandt 
andet de såkaldte ”gråzoner” om instruk-
tion af medarbejderne. Hvornår lever en 
arbejdsgiver op til sin instruktionspligt, og 
behøver ledelsen at være til stede på 
pladsen og instruere ved alle typer af 
opgaver?

- Her var det en vigtig pointe, at ledelsen i 
forhold til instruktion bør forholde sig til 
typen af opgave og de implicerede 
medarbejderes anciennitet, fortæller 
chefkonsulent Henrik Stig Sørensen, DI 
Byggeri med henvisning til flere domme i 
arbejdsmiljøsager i løbet af det seneste år, 
hvor domstolene har frikendt virksomheder 
for strafansvar, hvis erfarne medarbejdere 
havde brudt sikkerhedsreglerne ved 
almindelig opsætning af standardstilladser.

Hvem er talsmand?
Et andet punkt på dagsordenen ved 
opstartsmødet handlede om situationen, 
”når Arbejdstilsynet ringer”. Her bør 
virksomhederne beslutte sig for, hvem der 
tager dialogen med Arbejdstilsynet. Det er 
simpelthen en god ide at definere nogle 
retningslinjer, som medarbejderne bliver 
gjort bekendt med. Det kræver nemlig 
nogle kompetencer at tage denne dialog. 
(Læs mere herom i Diagonalen 3-2021) 

De ansattes holdning
Der er også ønsker om mere fokus på de 
ansattes forhold til arbejdsmiljø. 

- De ansatte bør ikke kunne køre på frihjul. 
Så hvordan ændrer man nogle medarbejde-
res lidt for afslappede forhold til at overhol-
de sikkerhedsreglerne. Her er vi i DI Byggeri 
nu i dialog med Arbejdstilsynet om at 
fokusere mere på de ansattes rolle, når der 
sker brud på reglerne, fortæller Hernrik Stig 
Sørtensen.

På egne ben
Det nye netværk fik altså indspark og 
inspiration med sig på dagen. Fremover skal 
netværket stå på egne ben, så det fx kan 
også være deltagerne i netværket der 
kommer med oplæg på de kommende 
møder om erfaringerne med iværksatte 
initiativer i virksomheden.

- Og i Stilladssektionen er vi selvfølgelig klar 
til at hjælpe. Alle kan kontakte mig eller 
Anders Svendsen, hvis der er spørgsmål 
eller emner, som man gerne vil have sat på 
dagsordenen på et møde.

Næste netværksmøde holdes den 23. 
november, og invitationen sendes ud 
tildeltagerne i uge 42  ¶

 NYT OM ARBEJDSMILJØ 

I august holdt Stilladssektionen opstartsmøde for sektionens netværk for sikkerheds- og 
arbejdsmiljøansvarlige, og sektionens formand Kurt Bo Jensen var godt tilfreds med at kunne 
lægge fra land med  20 fremmødte deltagere

Af Mogens Hjelm



4

 NYT OM ARBEJDSMILJØ 

AT ønsker beredskabsplan
Arbejdstilsynet ønsker at hver virksomhed har en beredskabsplan for højderedning. Hvis 
uheldet skulle være ude skal der altså være en plan for, hvordan en medarbejder reddes ned 
fra fx en overdækning

Af Mogens Hjelm

I forbindelse med Arbejdstilsynets 
tilsynsindsats med stilladsbranchen har de 
annonceret fokus på virksomhedernes 
parathed ved højderedning. Der skal være 
en klar beredskabsplan, så alle er forberedt 
på at redde en medarbejder ned fra et fald i 
højden – fx fra en overdækning.

- Planen skal altid rettes til i forhold til en 
aktuel risikovurdering af den arbejdssitua-
tion, man står i. Det betyder, at bered-
skabsplanen ikke laves til skuffen, men skal 
være et aktivt værktøj i projektledelsen, 
fortæller chefkonsulent Anders Svendsen, 
DI Byggeri, og fortsætter: 

- Det nævnes fx, at det kan være nødven-
digt at kontakte de lokale beredskabsmyn-
digheder forud for udarbejdelse af 
redningsplanen for at høre, hvordan de vil 
kunne håndtere situationen, fx hvis der er 
tale om en høj bygning.  

Anbefaling fra DI Byggeri
I Arbejdsmiljøafdelingen i DI Byggeri 
anbefaler man derfor, at alle virksomheder 
tager stilling til følgende spørgsmål: 
•  Hvor i byggeriet skal der arbejdes? 
•  Hvordan er adgangsforhold og 

redningsveje?
•  Hvilken form for redning kan udføres 

– fra lif t, nedhejsning eller andet?
•  Hvem gør hvad ved en faldulykke 

- altså ringer 1-1-2, sikrer afspærring, 
kontakter kriseberedskab?

•  Husk at alarmering til 1-1-2 kræver 
oplysning om, at der er tale om en 
højderedning, så beredskabet 
medbringer det fornødne redningsud-
styr

 
Planen skal formidles til alle involverede 
medarbejdere, som skal instrueres i at 
træffe de nødvendige foranstaltninger for 
redning af en person iført faldsikring ved 
fald. 

Eksempel:
I tilfælde af, at en person iført faldsikring, 
falder ned fra stilladskonstruktion, skal 
denne redningsplan benyttes:  
1.  Ring 112 og oplys om situationen i 

højden 
•  Er den faldne ved bevidsthed? 
•  Er den faldne kommet til skade? 

2.  Find en god position, hvorfra 
redningen kan iværksættes.

3.  Find et sikkert sted som personen kan 
bringes hen til.

4.  Forklar de medvirkende i redningen 
om redningens gennemførelse, og 
deres rolle i arbejdet.

5.  Sikre sig at de personer der deltager i 
redningen er uddannet, og kompeten-
te til at udføre arbejdet.

6.  Udfør redningen i et fornuftigt og 
kontrolleret tempo. 

•  Indfang den faldne hvis muligt
•  Brug den redningsmetode der er  

 aftalt: redningssystem, lif t,   
 stilladsgrej eller lignende

7.  Sørg for at kommunikere med alle 
deltagerne i redningen, så ændringer i 
situationen kan meddeles alle.

8.  Overvåg hele tiden den tilskadekom-
nes tilstand, og - hvis nødvendigt og 
det kan lade sig gøre - må der ydes 
førstehjælp til den tilskadekomne.

Læs mere om arbejde med faldsikringsud-
styr og beredskabsplan via dette link:
Tema_7_2_14.pdf (under-hjelmene.dk)¶

Der skal være 
styr på mange 
ting, når man 
arbejder i højden. 
Fx faldsikring, da 
konsekvenserne 
kan være store, 
hvis man glem-
mer detaljerne.
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  NYT OM VIRKSOMHEDER  

Professionelle tyve afsløret
Politiet i Nordsjælland samt Midt- og Vestsjælland er i gang med efterforskning af mindst to 
virksomheder, der er mistænkt for tyveri af stilladsgrej fra andre stilladsvirksomheder. DNA-
maling afslørede tyverierne, og politiet har rejst tiltale mod den første virksomhed

Sammen med 8-10 stilladsvirksomheder 
aflagde politiet for nylig besøg på en fabrik i 
nærheden af Stenløse. Virksomhederne 
havde fået et tip om, at der befandt sig 
stjålet stilladsmateriel på stedet. 

- Det har længe været kendt, at der foregik 
systematiske tyverier af stilladsgrej fra 
etablerede virksomheder. Tyverierne er 
organiseret og materiellet bruges af 
skumle, men professionelle virksomheder 
på det danske marked, beretter Michael 
Jørgensen fra TS Group i Herfølge, der var 
med på politiets aktion i Sengeløse.

Fjernede maling
I de fabrikslignende lokaler blev der 
arbejdet ihærdigt på at fjerne maling fra 
stilladsdele. Det er en almindelig kendt 
tradition at male sit materiel i bestemte 
farver, så hver virksomhed kan se, hvad der 
tilhører dem. Det har været almindelig 
maling, som kan skrabes af, og så er der 
ingen garanti for at finde det igen. 
- Maling er ingen garanti. Det kan tyvene 

nemt fjerne. Men for tre år siden valgte vi at 
DNA-male vores grej, så det  nemt  kan 
spores med en scanner. Så da vi stod med 
politiet på fabrikken, bippede vores 
stilladsdele til os. Der var med andre ord 
ingen tvivl om, at grejet var vores, og i 
forståelse med politiet kunne vi tage det 
DNA-sikrede grej med os hjem, fortæller 
direktør Michael Jørgensen. 

Politirapport
Andre var også heldige. I det målrettede 
arbejde på fabrikken med at fjerne maling 
fandt ni stilladsfirmaer grej med DNA-kod-
ning, som tyvene ikke kunne fjerne. På den 
baggrund har politiet optaget rapport, og 
de skadelidte stilladsfirmaer forventer 
naturligvis, at politiet rejser  sigtelse mod 
den pågældende virksomhed. 

Virksomheden har arbejdet på markedet i 
konkurrence med de øvrige virksomheder i 
stilladsbranchen, men altså med stjålet grej 
i deres udstyrspakke. Virksomheden er 
ejet af tidligere stilladsarbejdere, som 

således holder omkostningerne nede ved 
simpelthen at stjæle materiel fra andre 
virksomheder. 

Den ene  virksomhed der er mistænkt er nu 
lukket ned,  mens den anden virksomhed 
stadig opererer på markedet.

Fældende bevis
- Stilladsmateriel er dyrt og skal fornyes. 
Ved de tre sager vi har haft i år, har vi fået 
stjålet grej for 3-400.000 kroner. Derfor er 
det klogt at mærke – og det må nødvendig-
vis være med DNA-maling, fortæller 
Michael Jørgensen og tilføjer:

- Vi er glade for, at der kommer fokus på 
disse tyverier, og vi håber naturligvis, at der 
rejses tiltale i sagerne. Vi kunne selvfølgelig 
godt ønske os, at det gik hurtigt. Men det er 
vilkårene, og derfor vil jeg også være med til 
at opfordre til, at mange flere begynder at 
registrere deres materiel med DNA-maling, 
som har vist sig at være fældende bevis, 
slutter Michael Jørgensen. ¶

Af Mogens Hjelm
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En del medlemmer anvender 
allerede i dag DNA-maling. 
De har dermed opnået en 
bedre sikkerhed for, at  de 
fremover har mulighed for at 
genfinde stjålne stilladsdele.

Til venstre ses eksempler på 
de farvekoder Stilladssektio-
nen i forvejen registrerer for 
virksomhederne. Men her er 
der tale om DNA-maling. 
Den efterlader digitale spor, 
så det næppe nytter, at 
tyvene skraber malingen af 
af. En scanner vil få stillads-
delene til at bippe genkende-
ligt, når de scannes.  ¶
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Sektionen samarbejder med Uni-Secure  

 NYT OM VIRKSOMHEDER    

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 
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DNA-maling har vist sig effektiv i forhold til at genfinde stjålet materiel. På den baggrund har 
Stilladssektionen i DI Byggeri indledt samarbejde med Uni-Secure, der leverer det såkaldte 
DNA, der med hjælp af en scanner viser, hvem der er den rette ejer af en stilladsdel

Det har gennem tiden været en kendt sag, 
at stilladsfirmaer mistede materiel og de 
fleste har nok også fornemmet, at der 
foregik tyverier eller smårapserier. Nu viser 
det sig så, at der er tale om organiseret 
tyveri i ganske massivt omfang.

- Vi har derfor besluttet at opprioritere 
indsatsen mod tyveri af stilladsmateriel på 
byggepladser. Det skal kort og godt blive 
mere besværligt at stjæle medlemmernes 
materiel, og risikoen for at blive opdaget 
skal øges, siger chefkonsulent Henrik Stig 
Sørensen, DI Byggeri, med besked til de 
brodne kar i periferien af branchen.

Samarbejde med specialister
Stilladssektionen har derfor indledt 
samarbejde med virksomheden Uni-Secu-
re, der er specialiseret i forebyggelse af 
tyveri og opklaring heraf. 

I første omgang betyder indsatsen rent 
praktisk, at Stilladssektionen opdaterer 
oversigten med medlemmernes farveko-
der på hjemmesiden. Supplerende bliver 
der også mulighed for registrering af 
DNA-kode på listen. 

- Og det er denne del, der foregår i 
samarbejde med Uni-Secure, der sælger 
DNA-malingen og de tilhørende sikrings-
mærkater. Vi kender virksomheden, og der 
er da også flere medlemmer, der gør brug af 
DNA-maling. Blandt andet dem, der kunne 
finde deres eget materiel ved hjælp af en 

scanner hos stilladstyvene, fortæller Henrik 
Stig-Sørensen.

Frivillig ordning
DNA-malingen kan produceres i stort set 
alle NCS- eller Ral-koder, så medlemmerne 
kan få en farve tæt på den, de allerede har, 

eller de kan vælge en ny farve. Det er helt op 
til hver medlemsvirksomhed om de vil 

investere i DNA-konceptet. 

- Stilladssektionen håber 
dog, at mange vil tage ideen 
til sig, da det samlet set vil 
betyde, at tyveknægtene vil 
have sværere ved at drive 
deres skumle forretninger i 
branchen. Desto flere 
virksomheder der DNA-
mærker og bruger DNA-ma-
ling, desto stærkere signal 
sender vi til omverdenen, 
understreger Henrik Stig 
Søresnen. 

Mere info
Man kan læse mere om, 
hvordan DNA-malingskon-
ceptet med sikringsmærker 
fungerer og benyttes i 
praksis på www.unisecure.
dk og Stilladssektionen har 
som kontaktperson i 
Unisecure, Henrik Olsen, 
som kan kontaktes pr mail 
ho@unisecure.dk

Se mere på Unisecures 
hjemmeside med videoer om henholdsvis 
påføring af  DNA-maling og om identifika-
tion ved hjælp af scanner. ¶

Af Mogens Hjelm

DNA maling til stilladser

EN INVESTERING 
med præventiv  

virkning

UNIK ID-KODE 
i DNA-malingen 

Tyveri af stilladser er udbredt og besværligt. Derfor bruger mange firmaer  
maling til at mærke deres stillads eller stiger. Men det er en udfordring, fordi  
almindelig maling fra byggemarkeder ikke ”holder i retten” og er nok til at bevise 
hvem ejeren er, hvis det bliver stjålet.

Med Unisecures DNA-maling kan stilladsvirksomheder både forebygge tyveri og få 
stjålne stilladsdele retur.

Speciellavet, robust DNA-maling til stillads- og metaloverflader
DNA-malingen indeholder en unik ID-kode og kan ikke købes andre steder.  
Sammen med malingen følger der præventiv mærkning med, der kan sættes 
på stilladsdelene. Mærkerne advarer de kriminelle om, at elementerne kan 
spores, og det har en stærk præventiv virkning.

Unisecure har et register over de solgte koder samt farver. Ved hjælp 
af en special scanner kan vi bevise ejerskabet af de stjålne 
stilladsdele.

Malingen er vandbaseret, og sprøjteudstyr eller pensler  
kan afrenses i almindeligt vand.

DNA-registeret er lavet i samarbejde med Dansk Industris  
Stilladssektion og bliver også delt med politiet.

Unisecure - din partner indenfor sikkerhed og tryghed

I SAMARBEJDE MED 
STILLADSSEKTIONEN I 

DANSK INDUSTRI 
OG POLITIET
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Mangel på arbejdskraf t bør betyde, at de 
virksomheder, der uddanner elever, skal 
belønnes. Men det er faktisk en dårlig 
forretning at tage ansvar for uddannelse. 
Fakta er nemlig, at det koster os rigtig 
mange kroner at tage et sådant ansvar.

Kollegialt fællesskab udfordres
I Stilladsbranchen har manglen på 
arbejdskraf t været nærmest permanent i 
en årrække. På medlemsmøder har 
behovet for flere stilladsmontørelever 
været et fast diskussionspunkt. Men det 
kollegiale fællesskab udfordres, når 
medarbejdere udnytter situationen til at 
springe mellem virksomhederne for flere 
kroner i lønningsposen. Det hjælper ikke 
ligefrem på incitamentet for virksomhe-
derne til at uddanne medarbejderne, når 
loyalitet og kollegial adfærd er så lav, som 
vi alt for of te oplever. 
Stilladssektionen har iværksat en række 
initiativer for at øge antallet af elever og 
dermed på sigt kvalificerede medarbej-
dere til branchen. Fx oprettelsen af 
Stilladssektionens Uddannelsesfond, som 
har til formål at mindske de samlede 
omkostninger ved at have elever for 
medlemsvirksomhederne. Finansieringen 
af Uddannelsespuljen er udformet så alle 
medlemsvirksomheder betaler 3 promille 
af lønsummen til puljen.
Det betyder, at de virksomheder, der ikke 
ansætter elever i forhold til det samlede 
antal ansatte, betaler til de virksomheder, 
der tager det påkrævede antal elever, som 
dermed får nedsat omkostningen ved at 
have elever. Sådan skal det også være.

Talgymnastik 
Ved uddannelsespuljens etablering 
modtog virksomhederne en timestøtte på 
15 kr. pr. time, når eleverne var på skole, 
og fra 2016 fik virksomhederne, når 
uddannelsen blev afsluttet, en uddannel-
sesbonus på 10.000 kr. Det samlede 
tilskud fra Stilladssektionens Uddannel-

Hvad skal en elev koste?
Det er en myte, at det er en god forretning at have elever. Så det er ikke for pengenes skyld men 
for branchens eget bedste, at alle bør forsøge at løfte uddannelsesansvaret. Det skriver Kurt Bo 
Jensen i dette indlæg

sespulje for en elev over de to år uddan-
nelsen forløber, bliver derfor 20.767 kr. i 
støtte inklusive en bonus på 10.000 kr. 
såfremt eleven gennemfører uddannel-
sen.
Hertil kommer VEU-tilskud på samlet 
86.524 kr. i den 2-årige periode og 
46.657 kr. i AUB-bidrag fra byggeorgani-
sationernes fonde via PensionDanmark. 
Samlet set modtager en medlemsvirk-
somhed altså 153.947,61 kr. i støtte over 
den 2-årige periode, hvor eleven er på 
skole i 718 timer.
Det var lidt talgymnastik, som måske får 
mange til at tro, at det måske ligefrem er 
en god forretning for virksomhederne at 
have elever, når man modtager støtte i 
dette omfang. Det er desværre ikke 
tilfældet. Hos os i Herlev Stilladser ApS 
viser beregninger sort på hvidt, at det er 
en direkte omkostning at åbne døren for 
elever. Så her er lidt mere talgymnastik, 
som viser regnestykket:

Det koster en lærling
Arbejdsløn 152 kr. pr. time   109.105,60 
Feriepenge SH mv. 35% 38.186,96 
Kurser, AMU-kursusafgif t 12.540,00 
Refusion VEU - 86.523,61 
Refusion PensionDanmark - 46.657,00 
Refusion Udd.pulje - 10.767,00 
Bonus fra udd.pulje -10.000,00 
I alt koster en lærling:        5.884,95

Det koster altså knap 6.000 kr. at 
uddanne en elev. Det er altså ikke en god 
forretning at tage mange stilladsmontø-
relever, som mange tror. Det er en myte, 
som jeg gerne vil punktere. 
Vi har i gennemsnit 30 elever, som koster 
os næsten 180.000 kroner at uddanne 
over to år, hvis man måler på de direkte 
omkostninger, som i regnestykket. 
Gevinsten er så at få lov til at forme og 
uddanne dem seriøst og skabe god kultur. 
Så må man bare håbe på, at det ender 
med en rimelig loyal, kvalificeret arbejds-

 KRONIKKEN    

kraf t til gavn for virksomheden på sigt.
Heldigvis er der medlemmer, der kan se 
perspektiv i at uddanne sin egen fremti-
dige arbejdskraf t. Tag fx  Brunsgaard 
A/S, som har gang i et meget spændende 
koncept med deres ’Stillads-Akademi”.

Færre og ikke flere elever
Desværre er fakta, at branchen som 
helhed tager færre og ikke flere elever. Og 
de virksomheder, der ikke uddanner 
elever, henter deres arbejdskraf t hos de 
virksomheder, der uddanner elever. Det 
ser ærlig talt ikke kønt ud. Fakta er også, 
at Stilladssektionens Uddannelsespulje 
har en støt stigende formue, fordi ikke alle 
tager ansvar for uddannelse. Det er 
baggrunden for, at vi senest har halveret 
medlemmernes bidrag til puljen. Alt 
imens vi skriger ef ter arbejdskraf t.
Jeg vil derfor gerne annoncere, at jeg igen 
ønsker at få det sat på dagsorden på det 
kommende medlemsmøde, der afholdes 
den 7. december på Fyn. Vi må simpelt-
hen ranke os og vise hinanden den 
nødvendige tillid, drif t og vilje til at klare 
branchens udfordringer selv. ¶

Af Kurt Bo Jensen, Herlev Stilladser
formand for Stilladssektionen

Kurt Bo Jensen, Herlev Stilladser
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Systemstilladskursus på engelsk
Stilladsbranchen åbner også for udenlandsk arbejdskraft. Det skaber behov for at sikre den 
udenlandske arbejdskraft de samme kompetencer, som kræves af den danske arbejdskraft

Stillladsbranchen efterspør-
ger arbejdskraft som stort 
set alle andre dele af arbejds-
markedet. Så for at følge 
efterspørgslen åbner flere og 
flere virksomheder dørene for 
udenlandsk arbejdskraft og en 
sprogbarriere. 

- Det rejser spørgsmålet om, 
hvordan vi bedst sikrer, at 
vores udenlandske medar-
bejdere får de nødvendige 
kompetencer, siger chefkon-
sulent Henrik Stig Sørensen, 
DI Byggeri.

På den baggrund håber man i 
sektionen at kunne tilbyde Sy-
stemstilladskurser på engelsk 
i løbet af foråret 2022. 

Og det er EUC Nordvestsjæl-
land i fuld gang med at forbe-
rede sig på i dialog med Stil-
ladssektionen i DI Byggeri.

- Vi er i gang med oversæt-
telser af kursusmateriale til 
engelsk, og vi venter nu på 
tilbagemeldinger fra branchen 
om, hvor stort behovet er, så 
vi kan få sat en dato på kur-

serne, fortæller Jesper Chri-
stiansen, der vil stå i spidsen 
for kurserne, som kommer til 
at foregå på AMU-centret i 
Audebo under EUC Nordvest-
sjælland.

I Stilladssektionen er der nu 
gang i planlægningen, som i 
første omgang handler om at 
samle viden om sprogbarri-
ererne i stilladsbranchen. 

Hvordan er fx den udenland-
ske arbejdskraft sammensat, 
og hvad kan de i forvejen?

- Vi bliver nødt til at spørge 
vores medlemmer om, hvor 
de henter den udenlandske 
arbejdskraft og vide noget om 
de kompetencer, de kommer 
med. 

- Vi laver derfor en behovsana-
lyse, så vi rammer så præcist 
som muligt med dette kursus, 
som vi bestræber os på i al 
kursusaktivitet, siger Henrik 
Stig Sørensen, der ikke vil 
afvise, at der på sigt kan blive 
tale om at udbyde stilladsud-
dannelsen på engelsk.¶

BAGSIDEN   

Den 7. december 
kan vi igen samles til et ordinært 
medlemsmøde, hvor  spændende 
temaer mellem sektion og 
medlemmer bliver taget op.

Programmet er ikke udarbejdet i 
detaljer, men det ligger fast, at 
initiativer på uddannelsesområdet 
og forebyggelse af tyveri vil være 
på programmet. 

Mødet bliver holdt på Hotel 
Sinatur Storebælt i Nyborg fra kl. 
9.30 – 15.00  

Den 17. november 
Bestyrelsesmøde 
Industriens Hus

Den 18. november 
Priskurantmøde 
Industriens Hus

Den 23. november 
Netværk for sikkerhedsansvarlige 
Hotel Sinatur Storebælt i Nyborg 

Den 19.  januar 2022 
Konference 
Hotel Kolding Fjord ¶

/hss

Kalenderen
Stilladssektionen er vi i fuld gang med at aftale tid og 
sted for møder i de kommende måneder

Af Mogens Hjelm

Byggeri
Stilladssektionen


