
&KarrosseriLak  
Nr. 51  |  JUNI 2017

LAK  |  KARROSSERI  |  SIDSTE NYT  |  JURA  |  MILJØ  |  UDDANNELSE

De vigtige 
lærlingegodkendelser

Ny IT har styr 
på produktionen i 

Skærød

› LAK

Kloge hænder 
gav glade gæster

› SIDSTE NYT

› UDDANNELSE
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DINE KUNDER KAN MED HELIOS BOOKE 
ARBEJDE DIREKTE FRA WEB

• INTERNETBASERET BOOKING

• 100% INTEGRERET MED HELIOS & FORSI

•  STATUSOPDATERINGER FRA HELIOS 
FREMGÅR I REAL-TID PÅ MEKANIKERENS 
BOOKING-SIDE

•  INDLEVERINGS- OG AFLEVERINGSOVERSIGT 
GIVER ET PERFEKT OVERBLIK

•  AUTOMATISK FREMSENDELSE AF SMS OG 
E-MAIL NÅR NYE TIDER BOOKES ELLER NÅR 
ORDREN ER FÆRDIG

• 100% LEVERANDØRUAFHÆNGIG

- DU HAR DET ALLEREDE, SÅ 
HVORFOR IKKE BRUGE DET?

RST ApS / Helios

Tølløsevej 47

2700 Brønshøj

+45 4457 0088

FULDT INTEGRERET 
MED FORSI

Helios booking kører parallelt 

med Forsi. Det betyder, at 

alle dine ordrer kan hentes 

elektronisk og at du kan 

klare hele kundedialogen 

gennem Helios.

BEDRE OVERBLIK 
I HELIOS

Når en rapport importeres 

til Helios, sættes ordrens 

status automatisk, så ordren 

kan følges af både mekaniker 

og autolakerer. Vha. Indlever-

ings- og Afl everingsoversigt 

kan du udnytte ledig kapacitet 

på værkstedet – og samtidigt 

se hvornår du får for travlt, 

inden det er for sent.

SPARER TID

Mekanikeren gør sin ordre 

klar og autolakereren får 

besked om at den kan 

afhentes. Mekanikeren kan 

følge ordrens status og får 

besked når den er færdig.
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AF: Hans-Jørgen Jørgensen, bestyrelsesformand i AutoBranchen Danmark 

AutoBranchen Danmarks nye frontfigur er på 
plads. Tidligere folketingspolitiker og EU parla-
mentariker Gitte Seeberg bliver ny direktør i 
AutoBranchen Danmark fra 1. august 2017.

Bestyrelsen i AutoBranchen Danmark har valgt at 
ansætte Seeberg ud fra et ønske om en kraftig op-
gradering af organisationens synlighed og politiske 
gennemslagskraft.

Jeg er overordentlig tilfreds med at kunne præsen-
tere Gitte Seeberg som AutoBranchen Danmarks 
nye administrerende direktør. Med ansættelsen får 
autobranchen netop det fyrtårn og den synlige di-
rektør, der har netværk, erfaring og gennemslags-
kraft til at skabe synlighed og løfte branchens mær-
kesager politisk, som vi i bestyrelsen har ledt efter.

Det er også en stor fordel, at Gitte Seeberg er jurist 
og foruden sin erfaring fra det danske politiske sy-
stem også kender EU’s forretningsgange indgående 
og ved, hvordan man får indflydelse der. Efterhånden 
bliver en meget stor del af den lovgivning, som på-
virker den danske autobranche, til i Bruxelles, fx på 
leasingområdet. 

› LEDER

For at kunne tegne og repræsentere branchen på 
bedste vis - både bilforhandlere, autolakerere og 
værksteder gælder det for Gitte Seeberg nu om at 
lære alle autobranchens mærkesager og medlem-
mer godt at kende. Læringskurven bliver stejl i be-
gyndelsen, men det er en erfaren og dedikeret direk-
tør, som kommer til at stå i spidsen for AutoBranchen 
Danmark, så forventninger fra bestyrelsen og med-
lemmerne er store.

Officielt starter Gitte Seeberg i jobbet den 1. august, 
men den nye direktør har allerede på Folkemødet på 
Bornholm midt i juni være at finde hos AutoBranchen 
Danmark, hvor hun stillede op til en snak om bran-
chens vilkår og talte autobranchens sag over for po-
litikere og interessenter. 

Hans-Jørgen Jørgensen
Formand

Ansvarshavende redaktør: Vicedirektør Mads Engberg • Redaktion: AutoBranchen Danmark • Layout: Kristina Strunge • Billeder: 
Colourbox og private • Annoncetegning: Kristina Strunge, tlf. 41 94 81 62, ks@abdk.dk • Udkommer: 4 gange pr. år • Oplag: 1900 stk. 

Velkommen til Gitte Seeberg
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Ny grafik til beregning af autoskader

Forsikring & Pension (F&P) som driver opgørelses-
systemet har langt om længe fået udviklet på grafik-
ken, så det ikke længere er nødvendigt at køre java 
med de forsinkelser, som det dagligt har givet hos 
det enkelte værksted. Det sker med overgangen fra 
Autograf til Qapter.

Det er jo i sig selv en glædelig nyhed, men der kom-
mer malurt i bægeret, når vi som brancheorganisa-
tion ikke bliver ordentligt informeret på forhånd, så vi 
kan svare på relevante spørgsmål fra frustrerede 
medlemmer, der ringer ind med de problemer, de op-
lever med den nye grafik. 

Værkstederne er dybt afhængige af programmet og 
skal kende det indgående for at kunne lave den mest 
korrekte opgørelse. Har værkstedet ikke den rette 
forståelse af, hvordan programmet skal bruges, eller 
bruger de en forkert version, er der stor risiko for, at 
beregning og betaling ikke bliver korrekt. 

Og netop med den nye grafik er det muligt at havne 
på en forkert version. Det har hidtil været sådan, at 
man kun kunne bruge Internet Explorer og ingen an-
dre browsere ved skadesopgørelser på grund af ja-
va-plugin’et. Men med den nye grafik i Qapter var det 
lige omvendt. Her skulle man bruge browserne Chro-
me eller Firefox, mens Internet Explorer ikke funge-
rede. Det skulle give problemer, og det gjorde det 

› LAK

også. Heldigvis er problemerne blevet løst i sidste 
halvdel af juni.

Et andet alvorligt problem er timingen lige op til som-
merferien. Efter planen skulle Qapter helt overtage 
fra Autograf i slutningen af juni lige inden store dele 
af landet tager på sommerferie. Det kræver nok ikke 
den helt store fantasi at forestille sig, hvordan selska-
berne kunne udnytte det, når solbrændte værkførere 
kom tilbage på arbejdet til et nyt system, som de ikke 
kendte i detaljer. 

Dialog og løsninger
AutoBranchen Danmark har mødtes med Forsikring 
& Pension for at få luft for vores frustrationer, og se 
om vi kunne finde løsninger på problemerne. 

For det første ville vi gerne have forlænget perioden, 
hvor Autograf og Qapter kører sideløbende, så værk-
stederne har bedre tid til at lære den nye grafik at 
kende, før Autograf bliver sendt til ophug. Det har vi 
fået, så det nu bliver muligt at køre på Autograf frem 
til midten af august. 

For det andet har vi i VidenCentret behov for selv at 
lære den nye grafik bedre at kende, og derfor får vi 
en træningssession med F&P, så vi er bedre klædt 
på til at svare på de spørgsmål, som medlemmerne 
stiller om det nye system. 

AF: Mads Engberg, vicedirektør i AutoBranchens VidenCenter
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BLIV MEDLEM AF LAKKÆDEN DANMARK  
OG HØST KONTANTE FORDELE FRA DAG 1!

I LAKKÆDEN DANMARK ER DU  
100% SELVSTÆNDIG OG UAFHÆNGIG  
- MEN HØSTER SAMTIDIG FRUGTERNE  
AF KÆDESAMARBEJDET!

   Kun kr. 

5.000,- 
  om året

100% frivillig kæde

Gennemsigtig kædeøkonomi

Kurser og videreuddannelse

Fagligt og socialt fællesskab

Gode indkøbsaftaler uden købetvang

Input til optimering af produktionen

Input til salg og markedsføring

En kæde med stærkt netværk

Kort og godt - en kæde som arbejder 
for dig og dine værdier

Lakkæden
D a n m a r k
–  a l t  i  l a k e r i n g

Industrivej 13. 3200 Helsinge. www.lakkaeden.dk

100% frivillig kæde
I lakkæden Danmark driver du forsat en 100% selvstændig og 
uafhængig virksomhed, samtidig med at du opnår alle fordelene 
af kædesamarbejdet. Det betyder ekstra fordele som styrker din 
forretning og din konkurrenceevne markant. 

Mere end en indkøbsforening
Lakkæden Danmark er attraktive indkøbsmuligheder.  
Men Lakkæden Danmark er også meget mere end en indkøbs- 
forening. Lakkæden Danmark er også landsdækkende markeds-
føring, videreuddannelse og erfaringsudveksling. 

Kom med på holdet!
Med et årligt kontingent på kun kr. 5.000,- er et medlemskab i 
Lakkæden Danmark en god investering – uden risiko og med 
kontante fordele fra dag 1.

Kontakt bestyrelsesformand Lisbeth Ørum på  
tlf. 51 97 75 97 hvis du vil høre mere eller allerede har besluttet 
dig for at komme med på holdet.

FÅ GAVN AF ET TÆT 
SAMARBEJDE 

Lakkæden annonce A4.indd   1 29/11/2016   11.01



Kontakt din sædvanlige non-paint 
leverandør for nærmere information 
om sortimentets bredde.

Saint-Gobain Abrasives A/S
Robert Jacobsens Vej 62 A
2300 København S
Danmark
Telefon +45 4675 5244

www.nortonabrasives.com

NORTON 
AFDÆKNINGSPRODUKTER 
TIL ALLE FORMÅL

Autolakererfaget har gennem flere år været ramt af fal-
dende elevtal på skolen i Silkeborg og af det hårde pres 
fra forsikringsselskaberne. Sammen med en reparati-
onsgrænse, der er blevet sat ned og har fjernet yderli-
gere arbejde fra lakererne, har det gjort det svært for 
værkstederne at se fremtiden i at have lærlinge ansat. 

Som brancheorganisation for autolakererne har vi pres-
set på for, at Teknisk Skole Silkeborg skulle øge det op-
søgende arbejde over for værkstederne, så alle der kom 
ind på uddannelsen også kunne få en rigtig læreplads 
i stedet for tre år i skolepraktikken og en næsten ubru-
gelig eksamen. 

I den situation er det klart, at AutoBranchen Danmark 
skal gøre alt hvad vi kan for, at de virksomheder der øn-
sker en lærling også bliver godkendt og får den arbejds-
kraft, de har bedt om. Som udgangspunkt kan alle værk-
steder, der er KS 2000 certificerede, og ikke har anmærk-
ninger fra Arbejdstilsynet, blive godkendt uden videre, 
men i de tilfælde, hvor MFFU (Malerfagets Faglige Fæl-
lesudvalg) beder om et fysisk tilsyn inden godkendelse, 
sender AutoBranchen Danmark en medarbejder for se 
på forholdene sammen med Malerforbundet.

”Sidste år ansatte vi Rico Laurits Madsen, der er ud-
dannet autolakerer, til at styrke lakområdet i VidenCen-
tret. Det er et naturligt led i denne styrkelse, at Rico 
kommer ind over lærlingegodkendelser, da han med sit 
kendskab til branchen vil kunne rådgive de lakværkste-
der, der ønsker lærlinge om eventuelle tilpasninger”, si-
ger vicedirektør i AutoBranchen Danmark Mads Eng-
berg.

Rico Laurits Madsen vil som udgangspunkt tage sig af 
alle lærlingegodkendelser vest for Storebælt og efter 
ønske vil det være muligt at vælge mellem Rico Laurits 
Madsen og Johnny Lauridsen ved lærlingegodkendel-
ser øst for Storebælt.

De vigtige lærlingegodkendelser

Sidste år ansatte vi Rico Laurits Madsen, 
der er uddannet autolakerer, til at styrke 
lakområdet i VidenCentret. Det er et 
naturligt led i denne styrkelse, at Rico 
kommer ind over lærlingegodkendelser, da 
han med sit kendskab til branchen

› UDDANNELSE
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Kontakt din sædvanlige non-paint 
leverandør for nærmere information 
om sortimentets bredde.

Saint-Gobain Abrasives A/S
Robert Jacobsens Vej 62 A
2300 København S
Danmark
Telefon +45 4675 5244

www.nortonabrasives.com

NORTON 
AFDÆKNINGSPRODUKTER 
TIL ALLE FORMÅL



Lakpriser efter opdatering af 
AT lakmanualen

AF: Finn Larsen, teknisk konsulent i AutoBranchens VidenCenter

Den seneste opdatering af lakmanualen til Autotaks/
FORSI har desværre skabt dønninger i branchen.

Det er vigtigt, at reparatører holder sig ajour med ind-
holdet i opdateringer i Autotaks/FORSI. AutoBran-

chens VidenCenter har efter opdateringen fået en del 
henvendelser fra reparatører, som af taksatorer har 
fået at vide, at 2- og 3- lags lakeringer nu skal hono-
reres ens. Dette er ikke korrekt. Opdateringen æn-
drer ikke på, hvordan beregningen skal foretages. 

Lakeringens art, 1-lags, 2-lags, 3-lags eller 4-lags

Vælges/specificeres i AT-lak af taksator/værksted via udstyrsvarianter på de bilmodeller, hvor det 
er muligt. I FAI euro Lak vælges lakeringens art (herunder evt. 4-lags). I ”Forberedelse til lakering 
(starttid)”.

3-lags lak og 4-lags lak behandles efter nedenstående skema i AT.lak:

AT-lak Vejledning, Oplag 13/0, Udgivet 25.04.2017

Ved evt. indfarvet klarlak på 4-lags lakering (uanset reparationsmetode), indtastes ekstra 2-farve til-
læg via L 1000 nummer.

Lakeringsart Reparationsmetode Beregningsmetode

3-lags lak Vådt i vådt 2-lags lak + 50% af 1 lags over-
fladelak + 2 farvetillæg i starttid

Tørring og mellemslibning 2-lags lak + 100% af 1 lags over-
fladelak + 2 farvetillæg i starttid

4-lags lak Vådt i vådt 2-lags lak + 100% af 1 lags over-
fladelak + 2 farvetillæg i starttid

Tørring og mellemslibning 2-lags lak + 200% af 1 lags over-
fladelak + 2 farvetillæg i starttid

Partiel tørrin og mellemslibning 2-lags lak + 150% af 1 lags over-
fladelak + 2 farvetillæg i starttid

› LAK
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PPG DAISY WHEEL

OPTIMAL FARVESTYRING OG DEN HØJESTE 
PRÆCISION SIKRER DIG SUCCES

A U T O  &  I N D U S T R I

Kontakt os direkte på:
86 62 12 66 eller info@ap-farver.dk

www.ap-farver.dk
Farver, lakker og process-styring
- udviklet af fagfolk - til fagfolk

DAISY WHEEL
Med PPG og Daisy Wheel er du sikret præcis og tidsbesparende blanding af bilfabrikanter-
nes originaltoner. Blandefejl undgås fuldstændig, og samtidig frigives der ekstra kapacitet 
til andre vigtige opgaver. Optimal farvestyring og den højeste præcision sikrer dig succes.

Fordele
• Ingen blandefejl
• Lavere materialeforbrug
• Maksimal farvetonepræcision
• Mulighed for at blande små mængder
• Mere tid til andre opgaver
• Eliminering af manuelle fejl
• Rent blanderum

Egenskaber
• Højere præcision ved dosering 

af lakblandinger
• Automatisk blanding 

 Første 
INSTALLATION
 er foretaget 

i DK

 MAKSIMAL
farvetone-

præcision

1631_AP_A4.indd   1 09/03/2017   08.56



› LAK

› KARROSSERI

Der hersker tvivl om, hvor og hvornår man kan benyt-
te sig af spotlakering som en mulighed for udbedring 
af en skade. Med spotlakering menes en reparations-
metode, hvor reparationen er begrænset til skadeste-
det. Der lakeres ikke med klarlak af hele reparations-
delen. Uanset størrelsen på det sted, der skal lakeres, 
drejer det sig ved al spotlakering inkl. nødvendigt for-
arbejde, at arbejdsmiljøet overholdes. Spotlakering er 
en lakeringsmetode, hvor der er risiko for, at der op-
står randzoner efter polering. Denne metode kan være 
en omkostnings-/prisgunstig reparationsmetode med 
kvalitetsmæssige begrænsninger.

Krav til korrekt udførelse:
• Der må ikke være stenslag eller lignende, der kan 

besværliggøre muligheden for en perfekt spotla-
kering. 

• Der skal opnås farveoverensstemmelse med den 
omgivende flade. 

• Der må ikke være spor af reparationen tilbage i 
overfladen på reparationsstedet. 

I zone c accepteres dog en uens struktur samt evt. 
synlige slibesteder og små lakfejl. Vurderingen af re-
sultatet foretages altid med det blotte øje og ikke i di-
rekte sollys.

Beslutningsfrihed
Det er autolakereren der beslutter, om lakeringen skal 
udføres som normal reparationslakering eller som 
spotlakering. Metoden aftales med ordregiveren el-
ler taksatoren. Hvis resultatet af spotlakeringen ikke 
bliver tilfredsstillende, og det viser sig nødvendigt at 
udføre normal reparationslakering, faktureres spot-
lakering ikke. I disse tilfælde afregnes normal repa-
rationslakering.

Spotlakering
AF: Rico Laurits Madsen, teknisk konsulent i AutoBranchens VidenCenter

På www.autotaks.dk kan man under vejledningerne 
finde en specifik vejledning til spotlakering. I vejled-
ningen beskrives de muligheder for spotlakering, der 
findes i dag. Vejledningen henviser også til, hvor man 
anbefaler, og hvor man ikke anbefaler at lave en spot-
lakering.  

Spotlakering anbefales ved:
• Skader af en størrelse på indtil 3,5 cm på ko-

fangeren - også ved ridser på kofangersiden og 
-hjørnet. Begge skadetyper kun, hvis der skal 
spartles minimalt

• Maks. ét skadested pr. del
• 2-lagslakering
• Reparationer på køretøjet (ikke på afmonterede 

enkeltdele). Evt. nødvendigt frilægningsarbejde 
beregnes ud over prisen på spotlakeringen

• Normal blank lakering

Spotlakering anbefales ikke ved:
• 2-farvelakering
• Køretøjer, der er behandlet med pulver-lakering 

(der kan opstå randzoner allerede ved første po-
lering)

• Matterede flader

10  |  LAK & KARROSSERI  |  MARTS 2017



Make it happen. With PPG

Tør på kun 5 min. ved 60°C eller 20 min ved 40°C.

Reduserer energiomkostninger og reparationstid.

Kan bruges på alle reparationsstørrelser.

PPG D8175 Rapid Performance klarlak

Beregn dine besparelser på www.ppgrefinish.com

Zone A:
Vandrette flader, fx motorhjelm, bagklap og tag indtil rudeunder-
kant.

I denne zone kan spotlakering ikke anbefales.

Zone B:
Lodrette flader, fx fra rudeunderkant til dørmidte eller midtersik-
ring/ -beskyttelsesliste, skærm og side indtil skærmkant, lodret fla-
de på bagklap indtil kofanger, forreste underkant på motorhjelm 
indtil kofanger.

I denne zone kan spotlakering kun anbefales, hvis skaden er i nær-
heden af en kant, og farvetonen egner sig til spotlakering

Zone C:
Øvrige udvendige flader, alle indvendige flader og tildækkede fla-
der (nummerplader, kofangerlister).

På disse flader kan Spotlakering anbefales i fuld omfang uden be-
grænsninger. Ved ridser på kofangersiden og -hjørnet kan større 
flader også lakeres med grund- og klarlak med en normal sprøjte-
pistol. Kanter og sikringer bør benyttes som afgrænsninger.
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Opdatering af KS 2000 LAK

AF: Rico Laurits Madsen, teknisk konsulent i AutoBranchens VidenCenter

KS 2000 er autobranchens mest udbredte kvalitets-
standard, og er i sin tid udviklet for at undgå en si-
tuation, hvor hvert enkelt mærke havde sin egen 
standard, så en autolakerer skulle leve op til 20 for-
skellige regelsæt. Den blev hurtigt udbredt og aner-
kendt af alle importører, og nu er tiden kommet til en 
opdatering af KS 2000 Lak. 

Med den nye opdaterede KS 2000 Lak vil der være 
endnu mere fokus på kvaliteten af det udførte lake-
ringsarbejde. Mere fokus på kvalitet og mindre fokus 
på papirarbejdet, er nøgletankerne omkring den nye 
KS 2000 lak. Begrundelsen for dette er, at en stor 
del af autolakererne allerede i dag har rigtig godt styr 
på alt det lovgivningsmæssige papirarbejde (ATEX, 
Apv, Miljø, osv.).

Normer i forhold til de eksisterende krav, da landets 
autolakerere allerede leverer en langt højere kvalitet 
og har overhalet de krav, som Standarder og Normer 
oprindeligt satte. 

Med den nye KS 2000 Lak vil der også indgå en kva-
litetskontrol af det lakeringsarbejde, der bliver udført 
på det enkelte værksted. Ved det årlige audit møde 
vil der skulle gennemgås minimum én konkret ska-
de, hvor fokusområderne ved gennemgangen vil 
være: 

•	 Lakopbygning – er der anvendt reparationan-
visning fra bilproducenten eller fra den/de lakpro-
ducenter som bilproducenten evt. henviser til

•	 Lakstand – er lakstanden lige med eller pænere 
end originallakken

•	 Taksatorrapport – er den opgjort korrekt med 
alle de rigtige tillæg, index og arbejdesenheder

•	 Kvalitetskontrol – er den udført samt lever den 
op til ny KS 2000 Lak Standarder og Normer

Den nye KS 2000 Lak vil også indeholde seks fokus-
punkter, der vil gøre det nemmere for værkstederne 
at opretholde KS 2000 samt leve op til kravene fra 
bilproducenten, forsikringsselskabet, lakproducen-
ten, medarbejderne, miljø- og arbejdsmiljølovgivnin-
gen samt andre samarbejdspartnere. 

› LAK

Der er allerede en god forståelse for vigtigheden af 
KS 2000, og med den nye KS 2000 Lak kan vi gøre 
det mere enkelt rent teknologisk at opretholde KS 
2000 kvalitetskravene. Med den nye KS 2000 Lak 
bakker vi op om den høje standard og kvalitet, der i 
dag bliver leveret ude på værkstederne. Det betyder 
også en opdatering og stramning af Standarder og 

Den ny KS 2000 Lak forpligter det 
enkelte værksted til at leve op til de 
seks fokuspunkter, samt tage stilling til 
værkstedets videre udvikling 
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KS 2000 Laks seks fokuspunkter vil være:

• Der anvendes reparationsanvisninger fra bilpro-
ducent eller fra den/de lak-producenter som bil-
producenten eventuelt henviser til

• Lakeringen skal altid fortages med materialer 
med minimum samme egenskaber, som dem/de 
bilproducenten anviser

• Der udføres en kvalitetskontrol fra modtagelse til 
aflevering af det produkt, der skal lakeres

• Medarbejderne skal sikres den nødvendige im-
portør-  og bilproducentkrævede uddannelse el-
ler tilsvarende som f.eks. lakleverandør, som mi-
nimum

• Værkstedet skal som minimum overholde den 
gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning

• Det anbefales at lave en samarbejdsaftale mel-
lem kunde og lakeringsværkstedet.

Den ny KS 2000 Lak forpligter det enkelte værksted 
til at leve op til de seks fokuspunkter, samt tage stil-
ling til værkstedets videre udvikling. 

Medarbejderne skal løbende opdateres i form af ef-
teruddannelser eller andre relevante kurser. Dette 
kan være noget, der giver den enkelte medarbejder 
et kompetenceløft, som f.eks. et autotaks-kursus el-
ler lign. der vil kunne give en bedre indtjeningsmulig-
hed for selve værkstedet. Eller et lakleverandørkur-
sus der vil kunne være med til at afhjælpe nogle af 
de problemer, der oftest opstår på værkstedet. Det 

kunne også være et pro-
cesoptimeringskursus 
på selve værkstedet, 
der åbner op for nye 
muligheder at arbejde 
på. De seks punkter skal 
desuden være med til at 
skubbe lidt til ejeren af autola-
keringsværkstedet. Hvad er værk-
stedets mål og visioner for forretningen 
og for dets medarbejdere? Hvor vil man 
hen? Udvikling eller afvikling? 

Standardisering vil være en stor del af den nye KS 
2000 Lak. Den vil indeholde en ensartet kvalitetspo-
litik til alle værksteder, samt skabeloner til styring af 
diverse serviceaftaler, samarbejdsaftaler, planlæg-
ning og andre vedligeholdelses opgaver. Organisa-
tionsplan med medarbejdernes ansvarsområder, hvem 
gør hvad også i tilfælde af sygdom og lign. I dag er 
der mange værksteder, der allerede har en form for 
planlægningssystem hvor den ny KS 2000 nemt kan 
indbygges. Ved at kunne inkludere det i et program 
eller system, der allerede bliver brugt, bliver det nem-
mere at opretholde den nye KS 2000 Lak. 

Målet med den nye opdaterede KS 2000 Lak er at 
støtte op om den høje kvalitet, der allerede i dag le-
veres på værkstederne. Den skal samtidig være med 
til at løfte den enkelte medarbejder og i sidste ende 
bundlinjen på værkstedet.
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AutoBranchen Danmark inviterer til 
netværksmøde

Flere og flere i lakbranchen efterlyser netværk. Sær-
ligt fornemmer AutoBranchens Danmarks medarbej-
dere ”ude i marken” et behov blandt storvogns- og 
industrilakerere. 

Derfor tager AutoBranchen Danmark initiativ til et net-
værksmøde efter sommerferien.

”Den bold vil vi gerne gribe og invitere til netværks-
møde efter sommerferien,” siger lak-teknisk konsu-
lent Rico Laurits Madsen.

”Mødets udgangspunkt vil være, hvad I har brug for 
ude på værkstederne og hvad AutoBranchen Dan-

mark kan tilbyde jer derude. Det er vigtigt for Auto-
branchen Danmark at høre om lakerernes behov, og 
samtidig vise det, vi kan tilbyde. Det kan være alt fra 
den nye KS 2000 Lak, Standarder og Normer til stor-
vogn, Helios storvogn, eller et planlægningssystem 
der er tilpasset jeres type af virksomheder,” fortsæt-
ter Rico Laurits Madsen 

Hvad dagens dagsorden ellers skal være på opstarts-
mødet, kan alle få indflydelse på. Aflever input eller 
ønsker til AutoBranchen Danmark VidenCenters tek-
niske konsulent Rico Laurits Madsen på telefon 
31261591 eller på mail rm@abvc.dk. 

AF: Mads Engberg, vicedirektør og Rico Laurits Madsen, teknisk konsulent i AutoBranchens VidenCenter

› NETVÆRK
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AF: Carsten Ritter, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

Flere unge får praktikpladser 

Uddannelsen til autolakerer har oplevet en stor 
stigning i første kvartal af 2017. Det er glædeligt, 
da der er udsigt til mangel på faglært arbejds-
kraft i fremtiden.

Næsten 400 unge har i første kvartal af 2017 indgå-
et en praktikpladsaftale i autobranchen. Generelt set 
er det en stigning på 16 procent i forhold til året før.

Endnu mere glædeligt er det, at stigningen er størst 
indenfor autolakereruddannelsen og karrosseriud-
dannelsen – de såkaldt ”små” uddannelser i auto-
branchen.

Således har 69 procent flere unge fået praktikplads 
på det område i forhold til samme periode i 2016.

”Den positive udvikling i antallet af indgåede praktik-
pladser er glædelig. Især fordi trepartsaftalen fra 
august 2016 havde fokus på oprettelse af flere prak-
tikaftaler, og det må vi sige, at vores branche er godt 

i gang med at efterleve”, siger Anna-Marie Kold Jen-
sen, der er uddannelsespolitisk chefkonsulent i Auto-
Branchen Danmark.

Sammen med andre dele af branchen har AutoBran-
chen Danmark arbejdet for at få afbureaukratiseret 
praktikpladsområdet. Hensigten er at sørge for, at 
virksomhederne oplever mindst muligt administrativt 
besvær på praktikpladsområdet – vel at mærke uden 
at elevers og praktikvirksomheders retsstilling svæk-
kes.

På Folkemødet på Bornholm var fremtiden for er-
hvervsuddannelserne et tema for AutoBranchen Dan-
mark og vi afholdte en debat om emnet

En debatten havde mange gode input og konklude-
rede, at de unge har for lidt viden om erhvervsud-
dannelserne, så parterne skal være bedre til at gøre 
opmærksom på uddannelserne.

› UDDANNELSE



Ny IT har styr på 
produktionen i Skærød

I værkstedet hænger en stor og farvestrålende flad-
skærm. På afstand er det bare en del farvede firkan-
ter, men lidt tættere på kan man se, at hver enkelt fir-
kant indeholder lister af bilers registreringsnumre. 
Hver firkant har sin egen overskrift; ”Oprettet hos kun-
de”, ”Ankommet” og ”Klar til maler” står der blandt 
andet. Den kulørte skærm er livsnerven i Skærød 
Autolakerings produktion.

”Det her er vores fælles hukommelse,” fortæller Se-
bastian Billmann Hansen, som har ansvaret for pro-
duktionen på malerværkstedet.

”Her kan vi alle lynhurtigt se, hvad der er på vej ind 
af opgaver og hvor langt vi er med dem, vi er begyndt 
på. Det er vældig effektivt.”

På skærmen kan han nemt at se, hvor der måske er 
ved at opstå flaskehalse. Med kun et enkelt klik får 
han adgang til detaljerede specifikationer på arbej-
det med den enkelte bil. 

”Det er bare meget nemmere, end at slås med bunker 
af papir,” konstaterer Sebastian Billmann Hansen.

AF: Mads Engberg, vicedirektør i AutoBranchen Danmark

› LAK

Skærød Autolakerings produktionsstyring er baseret 
på programmet Tracelink, som er under hastig ud-
bredelse blandt lakværksteder. Der er adgang til sy-
stemet både via PC og smartphone, så man kan når 
som helst og hvor som helst koble sig på og se sta-
tus for produktionen.

Tracelink er i den ene ende koblet 
sammen med Autotaks/Forsi, så vi hele 
tiden kan se, hvilke forsikringsskader vi 
har på vej ind. Systemet har også 
adgang til Eurotax, så vi nemt kan 
beregne priser på andre typer af skader

Tracelink er skabt i 2013 og er på fremmarch. Firma-
et blev etableret med midler fra Industriens Fond med 
det formål at skabe et enkelt, fleksibelt og billigt IT-
system til planlægning, styring og dokumentation af 
produktionen i små og mellemstore virksomheder. I 
2017, fire år senere, er det at finde i virksomheder i 
adskillige lande. 
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”Systemet giver os et enkelt overblik over vores pro-
duktion fra det øjeblik en af vores kunder opretter en 
ordre og til vi til sidst sender en faktura,” forklarer Lis-
beth Ørum, der er direktør i Skærød Autolakering. 

”Tracelink er i den ene ende koblet sammen med 
Autotaks/Forsi, så vi hele tiden kan se, hvilke for-
sikringsskader vi har på vej ind. Systemet har også 
adgang til Eurotax, så vi nemt kan beregne priser 
på andre typer af skader”. 

Lisbeth Ørum noterer også, at systemet er integreret 
med økonomi-systemet E-conomic. Det betyder, at 
så snart en medarbejder på værkstedet markerer en 
bil som færdig, dukker en fakturakladde op på Lis-
beth Ørums pc. 

”Det betyder, at jeg får faktureret mine kunder hurti-
gere”, siger hun.

Fakturaen dannes automatisk på basis af Forsi-rap-
porten eller Eurotax-beregningen, så normalt kan fak-
turaen hurtigt bogføres uden ændringer, men det er 
på den anden side også muligt at tilføje ekstra vare-
linier, hvis der er tilføjet ekstra arbejde.

Udover at virksomhedens egne medarbejdere har 
adgang til systemet, har Lisbeth Ørum nu også givet 
adgang for sine største kunder. Det betyder, at de 
selv kan oprette ordrer og kan følge status på de bi-
ler, de har afleveret. Det sparer en masse telefonop-
kald – og tid, som kan bruges mere nyttigt.

Systemet rummer også mulighed for at registrere tid 
på hver enkelt opgave. Det kan både bruges til løn-
administration og til efterkalkulation af forsikringsska-
deopgørelser. Men så langt er Skærød Autolak end-
nu ikke kommet. ”Vi tager ét skridt ad gangen,” siger 
Lisbeth Ørum. 

”Vi skal være sikre på, at vi bruger systemets grund-
læggende funktioner effektivt, før vi tager yderligere 
funktioner i brug. På sigt vil vi også bruge systemet 
til registrering af kvalitet og til fotodokumentation.”

Fakta-boks om Skærød Autolakering:

Skærød Autolakering ejes af Lisbeth og Svend Ørum, 
som overtog virksomheden i 2013.
 
Fem medarbejdere sørger for, at der årligt passerer 
omkring 2000 biler igennem malekabinen.

Skærød Autolakering er en del af Lakkæden Dan-
mark, som tilbyder sine medlemmer særligt gunstige 
aftaler for abonnement på Tracelink.

Lisbeth Ørum
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› LAK

40 år med Top Autolak

Autolakereren i Vamdrup havde 40 års jubilæum i 
juni. Leon Clausen har overtaget fra sine forældre, 
men firmaet og adressen er uændret og forældrene 
arbejder stadig.

Leon Clausen var ikke født, da Arne og Anna Clau-
sen købte en grund og fik opført deres virksomhed i 
1977. Sønnen kom i lære, da han var gammel nok til 
det og har nu overtaget virksomheden, som har 11 
ansatte.

Arne Clausen er fyldt 65 år og går stadig dagligt til 
hånde i Top Autolak, mens Leons mor Anna Clausen 
har en solid finger med i bogholderiet. 

AF: Carsten Ritter, kommunikationskonsulent  i AutoBranchen Danmark

”Af gode grunde var jeg jo ikke med for 40 år siden, 
men bare på de 17 år, jeg har været i branchen har 
meget ændret sig. Også hos os,” siger Leon Clausen 
og slår fast, at også i et presset marked går det gan-
ske godt for Top Autolak.

”Vi har meget fokus på arbejdsgange og på nøgletal. 
Vi følger hele tiden med i, hvordan det går på forskel-
lige nøgleposter, og vi har jævnlige strategimøder. 
Den slags havde vi ikke for år tilbage.”

Et kig på Top Autolaks hjemmeside afslører en virk-
somhed, som værner om sit fag og sætter uddannel-
se højt. Og en virksomhed, der passer på miljøet. 
”Vi gør meget for at få uddannet folk til branchen. Det 
synes vi er vigtigt. Det betød meget for min far i sin 
tid og det gør det også for mig,” siger Leon Clausen, 
som også har fokus på IT-systemer, der på alle må-
der skal højne kvaliteten af arbejdet.

Der er børn i baggrunden under samtalen med autola-
kereren, så et spørgsmål om, hvorvidt han har sikret 
sin virksomheds næste generation, er nærliggende:

”Det er svært at tænke så langt ud i fremtiden med 
en søn på syv år. Et sted ude i fremtiden har vi vel 
førerløse biler. En af idéerne med dem er, at vi und-
går ulykker og skader, så måske ser hele branchen 
anderledes ud til den tid,” konstaterer Leon Clausen 
og smågriner lidt. 

40 års Jubilæum
1977-2017

Ja, man tror det næppe -  tiden går,
den 31. Maj 2017

har TopAutoLak, Anna og Arne Clausen
40 års jubilæum.

Det vil vi gerne fejre
Fredag d. 2. Juni fra 13.00 - 16.30

på Fabriksvej 9A, Vamdrup.

Af hensyn til planlægning beder vi venligst
om tilmeldning senest d. 20 Maj.
På mail anna.c@topautolak.dk

eller mobilnr. 4071 7600

Med venlig hilsen
Anna & Arne Clausen

Kvalitetslakering

Arne og Anna Clausen
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Svendeprøve for autolakerere 
på Teknisk Skole Silkeborg

› UDDANNELSE

Bagerst fra venstre: 
Peter - Marck - Andreas
Midt for fra venstre:  
Cathrine - Nicklas - Jonas - 
Simon - Mads - Mikkel
Forrest fra venstre: 
Steffen - Tonni - Jan - Stefan - 
Kasper - Kenneth 

Modtager af Mølgaards minde-
legat for bedste kammerat på 
holdet blev denne gang Tonni 
Daniel Andreasen fra Fagcen-
ter Silkeborg.

Bagerst fra venstre: 
Muhammed - Amir - Thor - 
Kenneth - Patrick 
Forrest fra venstre:  
Glenn - Ømer - Jan - Nicklas - 
Carina

Modtager af Mølgaards minde-
legat for bedste kammerat på 
holdet blev denne gang Thor 
Marquardsen fra Kenneths 
Autolak ApS.

Juni 2017

Maj 2017
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Persondatalovgivningen – en lovgivning som 

autolakerere også skal tage stilling til

Efter en rundspørge lader det til, at der ikke er man-
ge autolakere, malerværksteder etc., der føler, at de 
kan komme i klemme med noget i forhold til overhol-
delse af persondatalovgivningen. 

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, hvad loven 
handler om, da alle virksomheder på en eller anden 
måde behandler personoplysninger. Der træder en ny 
persondataforordning i kraft den 25. maj 2018 og den 
varsler højere bøder til de virksomheder, der ikke over-
holder kravene deri. Derfor anbefaler AutoBranchen 
Danmark alle sine medlemmer at sætte sig ind i lov-
givningen og især de krav som loven indeholder. 

Loven handler om behandling af personoplysninger, 
og indholdet af disse begreber skal kendes. 

En behandling er et meget bredt begreb, som om-
handler stort set alt, hvad der sker med personoplys-
ningerne herunder: Indsamling, registrering, syste-
matisering, opbevaring, tilpasning/ændring, brug, vi-
deregivelse, samkøring, blokering, sletning mv. Det-
te gælder som udgangspunkt hvert register med per-
sonoplysninger, uanset om det er på en computer, 
papirudskrift eller manuelt kartotek. 

AF: Christine Jans, advokatfuldmægtig i AutoBranchen Danmark

› JURA
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En personoplysning er enhver form for informa-
tion om en identificeret fysisk person. 
Det er fx 
• Oplysninger der kan henføres til en fysisk person 
• Den navngivne person ved en enkeltmandsvirk-

somhed (Fx Autolakereren v/ Jens Jensen)
• Oplysninger fra ApS’er og A/S’er, hvor der hen-

vises til virksomheders ansatte, såsom en chefs 
kontaktinformationer (navn, e-mail, telefonnum-
mer). 

I jeres hverdag har I både privatkunder og erhvervs-
kunder. På et arbejdskort findes typisk oplysninger 
såsom virksomhedens navn, adresse og telefonnum-
mer. Oplysningerne er stort set de samme på den 
faktura, der sendes ud til jeres kunder. For at kunne 
bruge disse data lovligt, kræves, at persondatalov-
givningen overholdes, således også når I behandler 
oplysninger om erhvervskunder. 

Privatlivspolitik 

Når I registrerer disse personoplysninger, så har I 
som virksomhed en oplysningsforpligtelse overfor 
den der er registreret. Oplysningsforpligtelsen kan 
opfyldes ved, at I har en privatlivspolitik, som kan ud-
leveres til jeres kunder og som kan findes på jeres 
hjemmeside. I denne privatlivspolitik skal I beskrive, 
hvordan I behandler kundernes personoplysninger, 
når de afgives til jer, hvordan de opbevares, og om 
de videregives til andre parter. 

AutoBranchen Danmark har lavet en privatlivspolitik, 
som kan benyttes af vores medlemmer. Blanketten 
findes på vores hjemmeside under medlemsfordele/ 
formularer. 

God databehandlerskik

Det er også vigtigt at være opmærksom på, hvor-
dan disse oplysninger behandles, da I skal over-
holde persondatalovens krav om ”god databehand-
lerskik”, som indebærer følgende: 

• Personoplysningen må kun behandles til et re-
levant og sagligt formål og må ikke videregi-
ves på en måde, der ikke er foreneligt med 
disse formål 

• Oplysningen skal være relevant og tilstrække-
lig og der må ikke behandles flere oplysninger 
end nødvendigt

• Der skal foretages fornødne ajourføring af op-
lysningen, og den nødvendig kontrol for at sik-
re, at der er ikke behandles urigtige eller vild-
ledende oplysninger (ellers skal oplysningen 
slettes/rettes)

• Oplysningen skal slettes, når formålet ikke 
længere er tilstede

• Oplysningen skal behandles på en måde der 
sikrer tilstrækkelig sikkerhed 

Hvad betyder det i praksis?

• At der ikke er synlige papirer om kunders per-
sonoplysninger i fx jeres ansattes skraldespan-
de ved deres skriveborde

• At der ikke ligger sagsmapper med kundernes 
oplysninger fremme til frit skue 

• At computeren skal låses når en arbejdsplads 
efterlades 

• At der skal en lås på de skabe, der indeholder 
registre med personoplysninger 

• At personoplysningen skal slettes, når den ikke 
længere har et formål med at være registreret

• At der skal være procedurer hos jer, der sik-
rer, at en oplysning slettes eller rettes mv.  

Der træder en ny persondataforordning 
i kraft den 25. maj 2018 og den varsler 
højere bøder til de virksomheder, der 
ikke overholder kravene deri

AutoBranchen Danmark vil løbende orientere om lovgivningen og komme med relevante dokumenter, som 
kan sikre overholdelse. 
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ABARTH 124 (Mod.016) Cabriolet 2-dørs 2016-
ALFA ROMEO Stelvio (Mod.017) Stationcar 5-dørs 2017-
BMW 520-550i (Mod.017) Coupé 4-dørs 2016-
CADILLAC CT6 (Mod.016) Sedan 4-dørs 2016-

XT5 (Mod.016) Stationcar 5-dørs 2016-
Escalade (Mod.015) Stationcar 5-dørs 2015-
Escalade ESV (Mod.015) Stationcar 5-dørs 2015-

CHEVROLET Camaro (Mod.016) Coupé 2-dørs 2016-
CITROËN C3 (Mod.017) Hatchback 5-dørs 2016-

Spacetourer XS (Mod.016) MPV 4-dørs 2016-
Spacetourer M (Mod.016) MPV 4-dørs 2016-
Spacetourer XL (Mod.016) MPV 4-dørs 2016-
Jumpy IV (Mod.016) Enkeltkabine 2016-
Jumpy IV XS (Mod.016) Kombi/Bus 2016-
Jumpy IV M (Mod.016) Kombi/Bus 2016-
Jumpy IV XL (Mod.016) Kombi/Bus 2016-

Jumpy IV XS (Mod.016) Kassevogn 2016-
Jumpy IV M (Mod.016) Kassevogn 2016-
Jumpy IV XL (Mod.016) Kassevogn 2016-

FIAT Tipo (Mod.016) Stationcar 5-dørs 2016-
124 (Mod.016) Cabriolet 2-dørs 2016-

Nye materialepriser og nye bilmodeller i AutoBranchen Danmark EuroLak

› LAK

Eurotax har beregnet nye materialepriser til AutoBranchen Danmark EuroLak og AT-lak i henhold til lakle-
verandørernes prisstigninger. Det er aftalt med forsikringsselskabernes brancheforening, F&P, at stignin-
gerne træder i kraft med virkning fra mandag den 22. maj 2017.

Alt efter laktype og behandlingsmønster er stigningen i gennemsnit ca. 4,6 % (november 2016 var stignin-
gen på 1,3 %).

Materialestigninger bliver automatisk lagt ind i AutoBranchen Danmark EuroLak og Autotaks, og der skal 
således ikke reguleres på de materialeindeks, I benytter.

Der er lagt nye bilmodeller ind i AutoBranchen Danmark EuroLak

22  |  LAK & KARROSSERI  |  MARTS 2017



Nye materialepriser og nye bilmodeller i AutoBranchen Danmark EuroLak

FORD (EUR) Ka+ (Mod.016) Hatchback 5-dørs 2016-
Kuga (Mod.017) Stationcar 5-dørs 2016-

HYUNDAI i30 (Mod.017) Hatchback 5-dørs 2016-
KIA Rio (Mod.017) Hatchback 5-dørs 2017-

Optima (Mod.016) Sportswagon 5-dørs 2016-
MERCEDES-BENZ C180-C400 (Mod.016) Cabriolet 2-dørs 2016-

E200-E400 (Mod.016) Stationcar 5-dørs 2016-
SL 400-500 (Mod.016) Cabriolet 2-dørs 2016-
GLC Coupé 220-350 (Mo.16) Stationcar 5-dørs 2016-

MINI (D) Mini Countryman (Mod.017) Stationcar 5-dørs 2016-
NISSAN Micra (Mod.017) Hatchback 5-dørs 2016-
OPEL Mokka X (Mod.016) MPV 5-dørs 2016-
PEUGEOT 3008 (Mod.017) MPV 5-dørs 2016-

Expert (Mod.016) Enkeltkabine 2016-
Expert/Trav. L1 (Mod.016) Kombi/Bus 2016-
Expert/Trav. L2 (Mod.016) Kombi/Bus 2016-
Expert/Trav. L3 (Mod.016) Kombi/Bus 2016-
Expert L1 (Mod.016) Kassevogn 2016-
Expert L2 (Mod.016) Kassevogn 2016-
Expert L3 (Mod.016) Kassevogn 2016-

PORSCHE Panamera Execut.(Mod.017) Coupé 5-dørs 2016-
RENAULT Mégane IV (Mod.016) Grandcoupé 4-dørs 2016-

Mégane IV (Mod.016) Grandtour 5-dørs 2016-
Scénic IV (Mod.017) MPV 5-dørs 2016-
Grand Scénic IV (Mod.017) MPV 5-dørs 2016-

SUZUKI Ignis (Mod.017) mini-MPV 5-dørs 2016-
SX4 S-Cross (Mod.017) mini-MPV 5-dørs 2016-

TOYOTA C-HR (Mod.016) SUV 5-dørs 2016-
ProAce (Mod.016) Enkeltkabine 2016-
ProAce/Verso L0 (Mod.016) Kombi/Bus 2016-
ProAce/Verso L1 (Mod.016) Kombi/Bus 2016-
ProAce/Verso L2 (Mod.016) Kombi/Bus 2016-
ProAce L0 (Mod.016) Kassevogn 2016-
ProAce L1 (Mod.016) Kassevogn 2016-
ProAce L2 (Mod.016) Kassevogn 2016-
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Mere fleksibilitet i den nye 
vognmaleroverenskomst
I begyndelsen af marts blev forhandlingerne om den 
nye vognmaleroverenskomst med Malerforbundet i 
Danmark afsluttet. Den nye overenskomst er gæl-
dende for en 3-årig periode. På flere sammenligne-
lige områder, fx lønreguleringen, følger fornyelsen 
også Industriens gennembrudsforlig, men den nye 
overenskomst indeholder også mulighed for mere 
fleksibilitet.

Der er i den nye overenskomst indført en bestem-
melse om deltidsbeskæftigelse, hvilket betyder, at du 
som arbejdsgiver kan ansætte en medarbejder på 
færre timer end de 37 timer, overenskomsten hidtil 
har foreskrevet. Det giver mulighed for, på en mere 
fleksibel måde, at udfylde eventuelle produktionshul-
ler og udnytte produktionsapparatet bedre.

AF: Marietta Bak Seemholt, direktør i AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Vi gør opmærksom på, at forhøjelsen af overenskom-
stens mindsteløn ikke nødvendigvis slår igennem ved 
den lønforhandling, som I skal have med jeres med-
arbejdere i den kommende tid. Den lokale lønforhand-
ling skal stadig tage hensyn til den pågældende med-
arbejders kvalifikationer, funktioner og anciennitet jf. 
§ 3, stk. 2. Derudover skal I også ved den lokale løn-
forhandling være opmærksom på, at fornyelsen af 
overenskomsten – i lighed med Industriens overens-
komstfornyelse, indeholder en forhøjelse af procen-
ten for SH-kontoen på i alt 2 procent over de næste 
tre år samt en årlig regulering af satserne for akkord-
arbejde på 1,6 procent, og 0,37 procent vedrørende 
satserne i § 19 om holddrift. Mindstelønssatser og 
sygelønssatsen reguleres med 2 kroner hvert år de 
næste tre år.

Lønnen til elever og voksenelever reguleres med hen-
holdsvis 1,7 procent og 2 kroner pr. time hvert år de 
næste 3 år.

En oversigt med de nye satser og tidspunktet for re-
guleringen samt selve den nye overenskomst vil I kun-
ne finde på vores hjemmeside, www.abaf.dk under 
overenskomster og satser, så snart den er renskrevet.

Herudover indeholder fornyelsen af overenskomsten 
blandt andet følgende ændringer:
• Forlænget opsigelsesvarsel til ophørte tillidsre-

præsentanter
• Opdatering af Seniorordningen med mulighed for 

selvbetalt frihed via SH-kontoen
• Mulighed for børns hospitalsindlæggelse og at 

dette også kan ske i hjemmet med sygeløn
• Fuld løn under forældreorlov samt fædreorlov til 

adoptanter
• Mulighed for 2 selvbetalte børneomsorgsdage li-

geledes betalt via SH-/fritvalgskontoen
• Mulighed for fagrelevante efter- og videreuddan-

nelseskurser via MALKOM

› JURA

Der er i den nye overenskomst indført en 
bestemmelse om deltidsbeskæftigelse, 
hvilket betyder, at du som arbejdsgiver 
kan ansætte en medarbejder på færre 
timer end de 37 timer

Fremover er det også muligt at indgå aftale om vari-
eret ugentlig arbejdstid direkte med sine medarbej-
dere. Det hidtidige krav om lokalaftale er således 
bortfaldet. Hvis I allerede har indgået en aftale om 
varieret arbejdstid, eller overvejer at gøre det, er det 
vigtigt, at denne aftale er på skrift og underskrevet af 
arbejdsgiveren og af den/de berørte medarbejdere.

Endelig har arbejdsgiver fået mulighed for at varsle 
systematisk overarbejde, hvis overarbejdet bliver af-
spadseret inden for 12 måneder.



Vognmalerelever vil – i lighed med elever på det me-
kaniske område, fremover også have en fritvalgskon-
to, som hen over de næste tre år vil ende på i alt 2 
procent. Dette sker for at udligne den forskel, der el-
lers vil vokse på de to beslægtede områder, så ele-
verne ikke af den årsag fravælger vognmalerfaget 
efter 1. grundforløb. Arbejdsgiver vil til gengæld frem-
over kunne søge dækning af omkostningerne til ele-
vernes skolehjem og transport i MALKOM.

Efter 1. maj 2017 er bestemmelsen om ”barn syg” 
også ændret. Hidtil har der kun været indrømmet 
medarbejderen frihed, når det var nødvendigt af hen-
syn til pasning af barnets første hele sygedag. Pr. 1. 
maj har overenskomstfornyelsen også givet medar-
bejderen ret til frihed i de resterende arbejdstimer den 
dag, medarbejderen eventuelt må forlade arbejds-
pladsen for at hente et sygt barn.

Retten til frihed gælder kun den ene af barnets for-
ældre, og betalingen udgør medarbejderens norma-
le sygeløn.

Vi gør i den sammenhæng opmærksom på, at der på 
denne overenskomst fortsat – i modsætning til ek-
sempelvis industriens område, betales med syge-
lønssatsen ved fravær på grund af egen sygdom, 
barn syg, graviditets- og barselsorlov mv. Det er der-
for alene ved brug af de 5 + 3 ugers forældreorlov, at 
overenskomsten nu giver fuld løn.

Har I spørgsmål til fornyelsen af overenskomsten el-
ler de eventuelle kommende lønforhandlinger, så kon-
takt Marietta Bak Seemholt på 41948157 eller mbs@
abaf.dk eller Marc Risvang på 31169384 eller mri@
abaf.dk
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AF: Carsten Ritter, kommunikationskonsulent  i AutoBranchen Danmark

App’en til skadesreparation gør det nemt at få 
faglig assistance fra teknikerne i VidenCentret.

App’en TaksHjælp til skadesreparation blev opdate-
ret i efteråret og den virker efter hensigten.

Malermester Tom Christensen fra NOVABIL A/S i Vend-
syssel, der tæller Toyota i Brønderslev, Frederikshavn, 
Hjørring og Skagen, har senest brugt app’en i forbin-
delse med en reparation af for-kofangeren på en To-
yota Rav4, der skulle males i to forskellige farver.

"Taksatoren ville ikke betale to-farvetillæg. Det kun-
ne jeg ikke forstå, for jeg havde kort forinden haft en 
anden forsikringssag, hvor forsikringsselskabet uden 
problemer betalte tillægget", siger Tom Christensen.

"Jeg tog et foto, skrev en tekst og sendte spørgsmå-
let afsted med det samme. Jeg blev ringet op fra Vi-
denCentret samme dag. Og heldigvis var det mig, 
der havde ret", siger Tom Christensen med et lille 
grin.

Det bedste er selvfølgelig, at en forsikringssag kører 
glat igennem så app’en er overflødig, men når tvivls-
spørgsmålene kommer, mener Tom Christensen, at 
den er et godt og brugbart værktøj.

"Jeg tager gerne nye tiltag til mig, hvis jeg kan se en 
idé med dem, og denne app, synes jeg er en fordel. 
Den er nem at bruge – jeg kan tage et foto, beskrive 
problemet og sende det afsted lige når jeg står med 
problemet", siger Tom Christensen.

TaksHjælp er en app, der er gra-
tis for medlemmer af AutoBranchen 
Danmark. Den kan hentes i App 
Store og i Google Play. Den kan 
findes ved at søge på app’ens 
navn: Takshjælp.

Når du har hentet app’en, logger 
du ind med dit brugernavn og ad-
gangskode til AutoBranchen Dan-
marks hjemmeside. Har du ikke 
et login så skriv til sfl@abdk.dk.

App’en TaksHjælp kommer tvivlen til livs – hurtigt

› SKADESOPGØRELSE
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AF: Sebastian Feirup,  digital redaktør i AutoBranchen Danmark

Onsdag den 19. april afholdt AutoBranchen Danmark generalforsamling i Taastrup.

Generalforsamlingen blev indledt med, at formand, Hans-Jørgen Jørgensen, bød velkommen til de fremmød-
te og herefter tog fat på en gennemgang af de største begivenheder fra året der gik. Af større begivenheder 
kan nævnes det store politiske påvirkningsarbejde for at få gjort registreringsafgiften mere gennemsigtig og 
arbejdet med igen at få sat reparationsgrænsen på dagsordenen. Det vigtige juridiske arbejde med at gøre 
medlemmerne klar til den nye persondataforordning og arbejdet med at sikre faglært arbejdskraft til værkste-
derne blev også nævnt. Den fortsatte kamp for at sikre et godt forhold og samarbejde med forsikringsselska-
berne blev også rundet, før formandens beretning blev godkendt akkompagneret af klapsalver fra salen.

AutoBranchen Danmarks hovedbestyrelse er efter generalforsamlingen uændret og består af:
• Dennis Odgaard, Byens Bilpleje Lak Haderslev ApS
• Gitte Enggaard, Bil Center Syd
• Bjarne Nielsen, Bjarne Nielsen A/S
• Ejgild Nørgaard Christensen, STS-Biler A/S
• Hans-Jørgensen Jørgensen, Als Motor
• Tom Andersen, Hadsund Auto Lakering
• Pierre Martin Iversen, Martin Iversen ApS
• Henrik Wessel, Henrik Wessel A/S
• Jan Elvekjær, Lakskadecentret Greve ApS
• Lasse Jæger Jensen, Pierre.dk
• Asbjørn Jensen, Bjørn Canings Eftf. A/S

Suppleanter:
• Henrik Mortensen, Centrum Autolakering ApS
• Jens Nielsen, Pedersen & Nielsen

Umiddelbart efter generalforsamlingen indbød Hans-Jørgen Jørgensen den nye bestyrelse til sit første møde, 
hvor bestyrelsen konstituerede sig. Hans-Jørgen Jørgensen blev genvalgt som formand, mens Lasse Jæger 
Jensen fortsætter som næstformand.

Stærk bestyrelse fortsætter

› GF
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AutoBranchen Danmarks telt var velbesøgt på 
Folkemødet på Bornholm midt i juni. Mærkesagerne 
fik opmærksomhed og gæsterne snusede til jobbet 
som autolakerer.

For AutoBranchen Danmark var et af Folkemødets 
fokusområder nemlig uddannelse og en af de erh-
vervsuddannelser, som kræver ekstra opmærksom-
hed for tiden, er uddannelsen til autolakerer.

En sprøjtesimulator var blevet lejet i Belgien, og den 
blev leveret af en sprudlende engelsktalende instruk-
tør. En stor fladskærm viste en bildør. Sammen med 
en sprøjtepistol og masser af interesserede men-
nesker, gav den højt humør, gode grin og en klar 
fornemmelse af, at det kræver præcision og godt 
håndelag at være autolakerer.

Unge og gamle, øvede og uøvede, venstrehåndede 
og højrehåndede prøvede simulatoren. Foruden det 
høje humør og en god oplevelse, forlod de oplevels-
en med lidt mere viden om uddannelsen, Den nye 
viden var i god tråd med en debat om erhvervsud-
dannelser hos AutoBranchen Danmark tidligere på 
Folkemødet.

Handelsskoleeleven Simone Olssen vandt konkur-
rencen. Hun fik næsten lige så mange point som den 
belgiske instruktør plejer at ramme med sin store ru-
tine. Han forklarede, at mens mange mænd bare ma-
ser på, når de prøver simulatoren, er kvinder dygtige 
til at lytte efter hans instruktioner. På den baggrund 
er det ofte kvinder, der scorer højest. Den tendens 
blev bekræftet på Bornholm. 

I en ledig stund mellem sine mange debatter forsøgte 
erhvervskvinden Stine Bosse sig også med sprøjtepis-
tolen. Efter at hun har forladt direktørstolen i Tryg 

Kloge hænder gav glade gæster

AF: Carsten Ritter, kommunikationskonsulent  i AutoBranchen Danmark

› SIDSTE NYT

Forsikring og helliger sig bestyrelsesposter, har hun 
afsløret stor interesse for erhvervsuddannelser, og 
nu har hun snuset til autolakererfaget.
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Jeg tror bare, at jeg lyttede godt efter, hvad han 
sagde, at man skulle gøre. Han var god til at 
forklare det, og så gjorde jeg som han sagde.

Simone Olsson

Stine Bosse

Dennis Odgaard, bestyrelsesmedlem i AutoBranchen Danmark

Handelsskoleeleven Simone Olssen var Folkemødets bedste med sprøjtepistolen. Hun 
scorede næsten lige så mange point som simulatorens belgiske instruktør, men sejren kom 
bag på hende:
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Dyk med ned i samarbejdet mellem Spies Hecker og 
Formel 1-teamet Mercedes-AMG Petronas.

Lakproducenten Spies Hecker har i de seneste tre år 
været ansvarlig for den iøjnefaldende lakering af Mer-
cedes-AMG Petronas Motorsports sølvpile.

Ændrede aerodynamikregler for denne Formel 1-sæ-
son krævede endnu mere af lak- og karrosseridesign 
og det har taget tid at opnå den imponerende lake-
ring, hvor ydeevnerne er udnyttet fuldt ud.

Starten
Designprocessen for sæsonen 2017 begyndte alle-
rede i 2016. Designerne fra fabrikken i Brackley, Eng-
land, og Daimler AG i Tyskland udviklede koncepter, 
som blev præsenteret for topledelsen. Designerne 
arbejder tæt sammen med Andrew Moody, som er 
leder af lak- og grafikafdelingen hos Mercedes-AMG 
Petronas Motorsport i Brackley. Sammen med team-
et bestående af 15 medarbejdere er Moody ansvar-
lig for at omsætte designet på racerbilen.  

”Vi giver en tilbagemelding set fra vores perspektiv. 
For os drejer det sig ikke om, hvor kompliceret og 
svært det kan være at skabe designet en enkelt gang. 
Men derimod hvor nemt og præcist designet kan gen-
skabes mange hundrede eller tusinde gange i en 
usædvanlig stram sæsonplan“, siger Andrew Moody. 

Så snart man er blevet enige om det endelige lakde-
sign, modtager Moody computergenererede gengi-
velser af den nye bil med den nye lakering. På basis 
af det, genskaber han og teamet designet først på få 
karosseridele - i år på sidekasserne og karosseriets 
sider. Fotos af de lakerede dele sendes til designer-
ne, som foretager de nødvendige ændringer.  

Grøn betyder: Det kører
”Når alle er tilfredse, får vi sædvanligvis besøg af de 
endelige beslutningstagere, så de personligt kan se 
de lakerede karosseridele. Når vi så får grønt lys, la-
kerer vi racerbilen fra den tidligere sæson i det nye 
design, så vi får en fornemmelse af hvordan det skal 
gøres, forklarer Andrew Moody“

Formel 1-bilen, som blev introduceret den 23. febru-
ar, har 13 farver, som ikke er i handelen: Fem grøn-
ne farver, tre blå farver og fire grafitsølvfarver, og ho-
vedfarven som kaldes „Stirling Silver“, opkaldt efter 
Sir Stirling Moss, som kørte for Mercedes i 1955. 

Lak- og grafikteamet bruger et bredt udvalg af Spies 
Hecker-produkter. De starter med Priomat® Wash 
Primer 4075. Dernæst bruger de enten high solid fyl-

Det tager 150 timer 
at lakere en Formel 1-bil

Vi arbejder med specielt udstyr, 
næsten racerbilsattrapper, så vi kan 
genskabe hver enkelt del. Både form og 
størrelse, men først og fremmest også 
lakeringen, farverne, nuancerne og 
designet.

› PRESSEMEDDELELSE
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deren Permasolid® HS Vario Grundfylder 5340 eller 
den hurtigttørrende high solid 2K slibefylder Perma-
solid® HS Performance Fylder 5320, inden Per-
mahyd® Hi-TEC Basislak 480 påføres. 

”Som afslutning bruger vi enten den 
ekstremt pålidelige Permasolid® HS 
Optimum Plus Klarlak 8650 eller Perma-
solid® HS Speed Klarlak 8800 til dele, som skal 
tørre særlig hurtigt.“ 

En så kompleks lakering giver teamet i lak- og gra-
fikafdelingen en del udfordringer i løbet af sæsonen. 
”Selv efter omfattende træning før sæsonen, tager 
lakeringen af en racerbil cirka 150 timer, her kræver 
næse og hækspoiler hver 12 timer“, siger Andrew 
Moody. 

I løbet af denne sæson vil de lakere tusinder af ka-
rosseridele - nogle gange op til 150 dele på en uge. 

En fin linje
Den nye lakerings komplekse linjer, striber og funk-
lende effekter fordeler sig over flere dele. Derfor er 
det væsentligt for racerbilens design, at hver udskif-
telig del ikke kun passer perfekt, men også passer 
fuldstændig til de tilgrænsende lakeringer og nuan-
cer. For lakererne i sprøjtekabinen er det ingen nem 
opgave. 

 
”Vi arbejder med specielt udstyr, næsten racerbilsat-
trapper, så vi kan genskabe hver enkelt del. Både 
form og størrelse, men først og fremmest også lake-
ringen, farverne, nuancerne og designet. Her får vi 
hjælp af Permahyd Hi-TEC, som er fremragende til 
flerfarvelakeringer og designlakeringer. Så kan vi af-
dække direkte efter afluftningen. I år har vi indført di-
gitale afdækningsskabeloner, som hjælper os med 
at reproducere linjerne,” forklarer Andrew Moody.

I Danmark forhandles Spies Heckers lak udelukken-
de af lakleverandør Baden-Jensen A/S. 

Yderligere information om Spies Hecker og partner-
skabet med Mercedes-AMG Petronas Motorsport 
findes på hjemmesiden www.spieshecker.com/
F1speed eller følg mærket på www.facebook.com/
spieshecker.  
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Rigtige autolakerere spilder ikke tiden, 
de bruger eflow®!

Online booking sparer tid

Med eflow® kan du tilbyde dine kunder at booke opgaver online i dit system. Det betyder, at 
kunderne kan udfylde informationer om opgaven, så du blot behøver at godkende deres 
forespørgsel. Dine kunder følger bookingen og kan se, når bilen er leveret tilbage til dem.

Enkel tidsstempling

Som en integreret del af eflow® kan dine medarbejdere tidsstemple fra enhver computer på 
værkstedet, når de møder på arbejde. 

Få styr på medarbejdernes arbejdstider

eflow® giver dig et bedre overblik over medarbejdernes mødetider, syge- og feriedage. 
Du får kontrol over tidsregistreringerne samt mulighed for, nemt at eksportere dem til din 
lønadministration.

Bedre overblik ved transport

Med eflow®’s transport-funktion får du et meget bedre overblik over biler, der skal afhentes og 
returneres. Chaufføren kan også medbringe en tablet på turen og løbende markere de  
afhentede/leverede biler.

Planlæg afhentning af biler

Chaufføren får bedre mulighed for at planlægge ruterne og sikre, at han får alle opgaver med på 
turen. Så snart bilen er ankommet til værkstedet, kan dine medarbejdere se 
opgaven i eflow® og påbegynde arbejdet.

Effektiv integration med FORSI

Dine kunder har mulighed for at sende dig FORSI-rapporter, så 
de automatisk hentes ind i eflow®. FORSI-rapporten bliver
automatisk tilgængelig på dit arbejdskort, så du får samlet 
alle informationer om opgaven på ét sted.

Skal vi gøre din hverdag mere effektiv?
Se mere på: eflow-booking.baden-jensen.dk
 

eflow® er en helt ny måde at 
samarbejde med dine kunder og 
medarbejdere på. Systemet giver 

dig overblik over din forretning 
- alt lige fra indkomne bookinger, 
biler der skal afhentes, og igang-

værende opgaver. Alt sammen 
med henblik på at skabe en 
stærkere forretning for dig.

Effektiv booking 
og planlægning
for autolakerere

Baden-Jensen  www.baden-jensen.dk • Ballerup: 4466 6800 • Kolding: 7550 2188 
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eflow | Booking & Workflow - tilbydes gratis til autolakererier.
Systemet kan anvendes uafhængigt af lakmærke.*


