AutoBranchens ArbejdsgiverForening
– din hjælp i hverdagen

Din hjælp i hverdagen ...
Tak for din interesse for AutoBranchens ArbejdsgiverForening.

inden for vognmalerfaget og mekanikere.

Du får her en kort præsentation af,
hvad vi tilbyder, og hvad det betyder
for dig og din virksomhed. Endelig
kan du læse, hvordan kontingentet
for medlemskab beregnes.

AutoBranchen Danmark medlemmer, der ikke er medlem af ABAF,
har adgang til telefonisk rådgivning
fra ABAF for så vidt angår arbejdsret
og personalejura.

AutoBranchens ArbejdsgiverForening – ABAF:
AutoBranchens ArbejdsgiverForenings
hovedopgaver er:

Vi tilbyder:
Med et medlemskab af AutoBranchens ArbejdsgiverForening får du og
din virksomhed – ud over den telefoniske rådgivning – også full-service i
form af skriftlig sagsbehandling i forbindelse med opsigelser, advarsler,
nye kontrakter mv. Derudover forhandler ABAF med fagforeningerne og fører
retssager på vegne af medlemmerne.
Alle henvendelser – mundtlige såvel som skriftlige – bliver behandlet fortroligt og seriøst af en ABAFadvokat/jurist, som også rådgiver og
deltager ved mæglingsmøder lokalt
på virksomheden.

• at understøtte medlemmernes forretning via moderne overenskomster
og en fremtidsorienteret arbejdsmarkedspolitik samt
• at repræsentere og rådgive ABAFmedlemmerne i alle arbejdsgiverforhold.
ABAF er organiseret under Dansk
Arbejdsgiverforening (DA), og vores
største forhandlingsmodparter er
Malerforbundet i Danmark og Dansk
Metal, der organiserer de ansatte

Som medlem af ABAF kan du også
benytte vores hjemmeside, hvor du

kan indhente ansættelsesretlige
dokumenter og guidelines. Du kan
også finde de aktuelle overenskomster og få adgang til lønstatistikker
gennem NetStat. Hjemmesiden udvikles og opdateres løbende. ABAF
udsender naturligvis også et nyhedsbrev med aktuelle nyheder inden for ansættelsesret.
Når din virksomhed er medlem af
ABAF, har du også mulighed for
at sende dine medarbejdere på

relevant efteruddannelse eller kompetenceudviklingskurser i op til 10
dage om året, betalt helt eller delvist
af vore kompetencefonde oprettet til
formålet.
Ligeledes betyder et medlemskab
af ABAF, at virksomheden ikke behøver at indbetale feriepenge til Feriekonto hvert kvartal, da der i de
enkelte overenskomster er aftalt feriekortordning.

Sammenfattet giver et medlemskab af AutoBranchens ArbejdsgiverForening dig:
• Direkte adgang til en ABAF-advokat/jurist uden først at skulle igennem en studenterbetjent hotline.
• Full-service-sagsbehandling bl.a. i
form af udarbejdelse af ansættelsesretlige skrivelser.
• Forhandling med fagforeningerne
eksempelvis vedrørende afskedigelser og fratrædelsesaftaler.

mulighed for at få en indføring i generel personalejura og i de enkelte
ABAF-overenskomster med henblik
på at lette medlemmernes personaleadministration i hverdagen.
Et medlemskab af ABAF betyder,
at du/virksomheden:
• Får ensrettede, korrekte og lovlige
ansættelsesbeviser uden brug af
dyre advokattimer.

• Rådgivning lokalt i virksomhederne.

• Får korrekte afskedigelsesskrivelser eller tilfredsstillende fratrædelsesaftaler og herved undgår
fordyrende afskedigelser.

• Mæglingsmøder lokalt i virksomhederne samt fællesmøder i DA.

• Undgår blokader fra fagforeningerne.

• Faglige udvalgsmøder (lærlingesager), Tvistighedsnævn, Afskedigelsesnævn og retssager.

• Gør virksomheden mere konkurrencedygtig og attraktiv ved at
dygtiggøre medarbejdere gennem
efteruddannelse og kompetenceudvikling.

• Styrkelse af faglighed og konkurrenceevne gennem adgang til
Kompetence- og Udviklingsfonde.
• Mulighed for at benytte feriekortordning.
Endvidere udbyder vi kurser i ”Personalejura og overenskomstforståelse”, som giver medlemmerne en

• Kan beholde feriepenge i virksomheden.

Beregning af kontingent:
Kontingent udgør 0,17% af virksomhedens årlige lønsum. Til beregning
af kontingent til AutoBranchens
ArbejdsgiverForening og de øvrige
overenskomstbestemte omkostninger skal vi vide, hvor mange medarbejdere virksomheden har samt den
årlige lønsum. I opgørelsen af den
årlige lønsum medregnes ikke løn
til administrerende direktører eller
direktører tilmeldt Selskabsregistret

Med venlig hilsen
Adm. direktør
Marietta Bak Seemholt
Tlf. 41 94 81 57
mbs@abaf.dk
Advokatfuldmægtig
Marc Risvang
Tlf. 31 16 93 84
mri@abaf.dk

samt medarbejdere med en ejerandel på 20% eller derover.
Derudover skal antallet af medarbejdere fordelt på henholdsvis mekanikere og/eller autolakerere og kontor& lagermedarbejdere også oplyses
samt antallet af medarbejdernes årligt præsterede arbejdstimer.
Vi glæder os til at byde jer velkommen
som medlem i ABAF.
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