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SAFE forsikring giver dine kunder større tryghed i hverdagen. Og det kan 
mærkes på kundetilfredsheden.

Med SAFE som tilvalg til lånet fra Santander, vil dine kunder stadig være i stand 
til at betale af på deres billån, selvom de bliver afskediget eller sygemeldt, som 
følge af ulykke eller sygdom. Et stærkt tilbud, der er relevant for de fleste. Faktisk 
får 10% af alle SAFE kunder brug for deres forsikring.

Er du ikke allerede er en del af successen, så kontakt din Santander konsulent 
og hør hvordan SAFE kan hjælpe dig til både større kundetilfredshed og en 
stærkere forretning.

SAFE forsikring giver 
gladere kunder  

– og det smitter af på 
resten af butikken
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LederLeder

Hvis man har deltaget på det år-
lige Folkemøde på Bornholm i juni, 
så ved man, at det er en folkefest, 
hvor alverdens danskere – lige fra 
politikere over erhvervslivet til den 
helt almindelige dansker får lov til 
at nørde med alle mulige emner, 
som alle har til formål at gøre Dan-
mark til et bedre sted at være. Til 
at give oplysning og inspiration – 
ja, kort sagt til at gøre os klogere.

Sådan bliver branchedagene på 
Gram Slot den 7. og 8. maj også 
- i mindre skala naturligvis. Sam-
men med Motor-magasinet, ho-
vedsponsor Santander og alle de 
øvrige, hvad enten de kommer og 
taler, eller de har en udstilling, har 
vi lagt os i selen for at skabe en 
folkefest for HELE autobranchen. 
Uanset om man er direktør, chef, 
mekaniker, sælger, autolakerer el-
ler fejedreng, så vil der være in-
spiration at hente. Der bliver inspi-
ration til sælgerne såvel som til 
mekanikerne, til cheferne og til alle 
andre, som er interesserede i, hvil-
ken retning vores branche går. 
Mens jeg skriver dette – i begyn-
delsen af april – har vi mere end 
400 tilmeldte, så vi ved, at I også 
synes, at programmet ser godt ud. 
Men det skal ikke skræmme dig, 
at vi er mange. Vi har plads til fle-
re, så kom endelig.

Foråret er kommet godt i gang. Bil-
salget er vel nærmest kommet fly-
vende ud af starthullerne. Salget 
af elbiler har også medvind. I re-
lation til elbiler og grøn omstilling, 

så venter vi på både et Folketings-
valg og et valg til Europa-Parla-
mentet. Valget til Europa-Parla-
mentet finder sted den 26. maj. 
Folketingsvalget skal være afholdt 
senest den 17. juni. De to valg kan 
du læse mere om i dette blad, for 
vi har arbejdet meget med valget 
og i samarbejde med mange af 
vores medlemmer, har vi gjort op, 
hvad der er vigtigt for vores bran-
che i forbindelse med de to valg.

Du kan også læse om vores un-
dersøgelse om kvinder i autobran-
chen. Vi ved, at autobranchen 
mangler kvalificeret arbejdskraft, 
og vi ved, at branchen kun beskæf-
tiger en meget lille del kvinder. Der-
for har flere af jer ytret ønske om 
at se mere i retning mod kvinder-
ne, når der skal rekrutteres. Auto-
Branchen Danmark arrangerede 
et debatmøde i forbindelse med 
Kvindernes Internationale Kamp-
dag den 8. marts, og der kom man-
ge gode forslag på bordet. Vi fort-
sætter arbejdet med at gøre auto-
branchen til en attraktiv arbejds-

Branchedagene bliver 
autobranchens Folkemøde

plads – også for kvinder, for vi ved, 
at det giver mere innovation og 
bedre resultater med en bredere 
sammensat arbejdsstyrke. 

Du kan også læse om DM i Skills, 
hvor dygtige lærlinge kæmpede 
om DM-titlen, og så kan du læse 
om fremtiden set fra det omfatten-
de analysebureau ICDP, som ar-
bejder flittigt for autobranchen i 
hele Europa.  På den måde er rin-
gen sluttet, for det handler også 
om fremtiden på branchedagene 
på Gram Slot. Jeg glæder mig til 
at se så mange jer som muligt. Og 
det er vigtigt at understrege, at man 
ikke behøver være medlem af Auto-
Branchen Danmark eller af nogen 
som helst anden organisation. Alle 
som interesserer sig for autobran-
chen er mere end velkomne.

Indtil vi ses - Hav et dejligt forår.

Adm. direktør Gitte Seeberg
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Kontakt din konsulent og hør nærmere

Sælg den forsikringsløsning der 
passer bedst til din virksomhed

Sælges 
kun af 

AutoBranchen 
Danmarks 

medlemmer

Claus Manicus - Nordsjælland
claus.manicus@gjensidige.dk
mobil: 41 77 52 37

Samet Gürel - Midt- og Nordjylland
samet.gurel@gjensidige.dk
mobil: 41 77 53 42

Rasmus Krogh - Sjælland
rasmus.krogh@gjensidige.dk
mobil: 52 39 21 60

Ali Aliji - Storkøbenhavn
ali.aliji@gjensidige.dk
mobil: 28 74 90 69

Tina Agerbæk - Fyn og Sønderjylland
tina-holm.agerbaek@gjensidige.dk
mobil: 60 25 17 34

Se mere på
www.autobranchensforsikring.dk

Som medlem af AutoBranchen Danmark har du et unikt tilbud om salg af fordelagtige 
bilforsikringer til dine kunder. Vælg mellem:

• Premium+ Bilforsikring
• Premium Bilforsikring

Tag en snak med din konsulent om fordelene ved de 2 forsikringsløsninger vi tilbyder, 
samt hvilken løsning der er den mest optimale for din virksomhed og dine kunder.
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Vores Autobranche

Branchedagene på Gram Slot er for alle

// Carsten Ritter, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

Når autobranchen samles til kon-
ferencer og lignende, er det ofte 
direktøren og salgschefen som er 
med. På Vores Autobranche, bran-
chedagene på Gram Slot til maj, 
er der ingen begrænsninger. Da-
gene er for alle – direktøren, høj-
rehånden, salgschefen, sælgeren, 
eftermarkedschefen, reservedels-
ekspedienten, værkføreren, me-
kanikeren og alle de andre, der 
har en funktion i branchen. 

”Man mærker udviklingen i vores 
branche i alle hjørner af virksom-
heden. Derfor har vi arbejdet me-
get specifikt på at skabe to inspi-
rerende dage for alle. Og reser-
vedelsekspedienten og sælgeren 
kan hente lige så meget inspira-
tion som værkføreren og salgs-
chefen. Det samme gælder for 
autolakereren”, siger Gitte Seeberg, 
adm. direktør i AutoBranchen Dan-
mark, som står bag de to spæn-
dende branchedage i tæt samar-
bejde med Motor-magasinet og 
hovedsponsor Santander.

Gitte Seebergs pointe er, at hvis 
du er leder i en virksomhed, så 
er det en god idé, at du opfordrer 
medarbejderne til at finde til Gram 
Slot i begyndelsen af maj. Og 
hvis du er medarbejder, og end-
nu ikke er tilmeldt, så er det snart 
nu, at du skal fortælle din chef, 
at du gerne vil afsted, så du kan 
komme hjem med ny inspiration, 
viden og netværk.

Viden og inspiration fra ind- og 
udland
For mekanikeren og værkføreren 
er der spændende nyt fra Norge 
og Holland om elbilernes indvirk-
ning på eftermarkedet. Det er også 
særdeles interessant at høre, hvad 
analysevirksomheden McKinsey 
kan fortælle om fremtidens auto-
branche. Sådan er det også for 
sælgeren og salgschefen, ligesom 
der er gode input at hente fra Veho 
i Finland, som tænker længere 
frem, når det handler om forret-
ningsmodeller og fremtidig indtje-
ning – og fra Casper Mysling, som 
i Danmark sælger godt med elbi-
ler allerede.

For autolakereren kommer Mark 
Meier fra BASF/Glasurit, og gi-
ver sit bud på fremtidens autola-
kering og forretningsmodeller. Og 
for alle er der udstillinger og snak 

om uddannelse. Bare for at næv-
ne noget.

Når den bilinteresserede humør-
fyldte journalist og studievært An-
ders Breinholt har budt velkommen 
og sat rammen for de to dage, ind-
leder den tidligere racerkører Tom 
Kristensen den lange perlerække 
af talere, som vil inspirere og give 
stof til eftertanke over de næste to 
dage. Tom Kristensen bliver fulgt 
op af østrigeren Thomas Furcher 
fra konsulenthuset McKinsey, som 
sætter scenen ved at sætte ord på 
den udvikling, som er i gang.

Alligevel handler det ikke kun om 
fremtiden. Der er også masser af 
nutid i form af udstillinger, fag-
snakke og netværk. De mange 
virksomheder er klar til at præ-
sentere produkter og få en faglig 
snak om relevante emner.

Se hele programmet og tilmeld dig på 
www.motormagasinet.dk/voresautobranche



Program for 
Vores Autobranche 
på Gram Slot den
7. og 8. maj

9.00 Dørene åbner + morgenmad
10.00 Fremtiden? Det er nu! 
 Gitte Seeberg, adm. direktør for AutoBranchen  
 Danmark Flemming Haslund, chefredaktør for  
 Motor-magasinet
10.30 Hovedtaler: Tom Kristensen inspirerer til 
 succes og teamwork
12.00 Frokost i Gram Slots hyggelige café
12.45 Revolutionen kommer!
 Thomas Furcher, Partner hos McKinsey, 
 Austria (taler på engelsk)
13.15 Sådan ændrer elbilernes indtog din arbejdsdag
 Knut Martin Breivik, fagchef i Norges 
 Bilbransjeforbund, NBF (taler på engelsk)
13.45 Den hollandske elbils-model 
 – det kan eftermarkedet lære af den
 Geert Brummelhuis, Branchemanager, Bovag  
 (Hollands brancheorganisation) (taler på engelsk)
14.15 Kaffepause og kage samt udstillinger 
 – tid til at pleje dit netværk
15.00 Fagsnak i førersædet på Slottet
15.00 Fagsnak 1: Gør dit samarbejde med 
 forsikringsselskabet bedre
 Mats Gottschalk, adm. direktør Gjensidige
15.00 Fagsnak 2: Gokart i skolen skaber fremtidens  
 faglærte
 Ture Hansen, generalsekretær i Dansk 
 Automobil Sports Union
15.00 Fagsnak 3: Generationsskifte 
 – hvordan gribes det bedst an?
 Klaus Rytz, Partner og statsautoriseret 
 revisor i KPMG  
15.00 Fagsnak 4: Flyt din kunde fra fossil til el
 Casper Mysling, Kronsbjerg Auto, 
 Nissan-forhandler i Svendborg
15.45 Fagsnak 1: Hvad betyder det, at bilen skaber  
 data? Og hvordan kan den bruges?
 Erik Kamps, CEO Crossyn
15.45 Fagsnak 2: Find rundt i GDPR-junglen og und 
 gå bøder
 Torsten Hylleberg, IT-advokat og leder af
  IT-retsafdelingen hos Lund Elmer Sandager
15.45 Fagsnak 3: Er leasing fremtiden?
 Santander Consumer Bank
15.45 Fagsnak 4: Hvad vil de unge have 
 – og hvad kan vi forvente af dem?
 Erling Jensen, forbundssekretær Dansk Metal
16.30  Fagsnak 1: Brugtbilernes-position i et marked  
 af elbiler
 Jon Slot Hansen, Direktør for Kraft Biler & Jan  
 Lang, Markedsanalytiker, Bilbasen

16.30 Fagsnak 2: Fremtiden for det lille værksted
 Glenn Larsen, Ejer, Rørvig Auto
16.30 Fagsnak 3: Biler? Dem sælger man da på 
 internettet!
 Claus Nyboe, adm. direktør, Biltorvet
17.15 Fagsnak 1: Grøn omstilling gælder også for  
 autolakerere – fremtidens trends
 Mark Meier, managing director, BASF/Glasurit  
 (taler på engelsk)
17.15 Fagsnak 2: Sådan skaber du trivsel på 
 værkstedet
 Malene Hasselbalch-Holm, Eftermarkedschef,  
 Bilcentret A. Nielsen
17.15 Fagsnak 3: Data fra bilen er en game-changer  
 – også for forsikringer
 Jacob Nisgaard Larsen, Forsikring & Pension
19.00  Årets branchemiddag

9.00 Dørene åbner + morgenmad
9.30 Gitte Seeberg, adm. direktør, AutoBranchen  
 Danmark Flemming Haslund, chefredaktør  
 Motor-magasinet
10.00 Disrupt eller dø!
 Tune Hein, foredragsholder og forfatter
10.45 Mobility as a service – forretningsudvikling  
 med det lange lys på
 Patrick Holm, Veho, Head of New Ventures
  (taler på engelsk)
11.15 Borgen live med Hans Engell 
 – hvad tænker politikerne?
 Hans Engell, politisk kommentator
11.45 Moderne biler kan overvåge deres ejer 
 – hvad betyder det for forbrugeren?
 Torben Lund Kudsk, Afdelingsleder i FDM
12.15 Frokost i Gram Slots hyggelige café
13.00 Fri konkurrence eller monopoltilstande 
 – hvem ejer data om kunderne?
 Medlem af Europa-Parlamentet for 
 Socialdemokraterne, Christel Schaldemose
13.30	 DEBAT:	Hvordan	får	vi	kvalificerede	
 medarbejdere?
 Anders Breinholt styrer os igennem debatten
 Panel: Jesper Vang Falkenberg, College360;  
 Jesper Brahm Johansen, HR chef i Ejner 
 Hessel, Allan Kristiansen, Skjern Tekniske 
 Skole,  Gitte Seeberg, adm. direktør i 
 AutoBranchen Danmark
15.00 Anders Breinholt runder af - tak for denne gang

TIRSDAG den 7. maj

ONSDAG den 8. maj
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Kvinder i branchen

Landsdækkende undersøgelse: 

Derfor er der meget få 
kvinder i autobranchen

// Henrik Nordstrøm Mortensen, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

Næsten ni ud af ti ansatte i den 
danske autobranche er mænd. 
Ergo er kvinder en sjældenhed, 
uanset om det er i salgslokalet, 
på værkstedet eller hos en auto-
lak-virksomhed. Derfor har Epini-
on for AutoBranchen Danmark 
spurgt 1.000 danskere direkte om, 
hvorfor de tror, at der er så få kvin-
der i den danske autobranche for 
at få bedre indblik i, hvordan dan-
skerne opfatter autobranchen.

Hvis man spørger befolkningen 
direkte om, hvorfor de tror, der er 
så få kvinder, svarer over hver 
tredje, at det er fordi, kvinder ikke 
interesserer sig for biler. Dernæst 
er svaret, at det er for svært at 
klare sig i en mandsdomineret 
verden. Gitte Seeberg, adm. di-
rektør hos AutoBranchen Dan-
mark mener, at det vidner om den 
massive opgave, branchen har 
foran sig.

”Undersøgelser viser, at virksom-
heder, hvor kønsfordeling er mere 
jævnbyrdig, har en bedre bund-
linje og træffer bedre beslutnin-
ger. Desværre oplever vi, at både 
erhvervsskolerne og markedsfø-
ringsuddannelserne inden for vo-
res felt har rigtig svært ved at til-
trække kvinder. Det afspejler vo-
res befolkningsundersøgelse også 
meget godt”, fortæller Gitte 
Seeberg og fortsætter:

”Besvarelserne i undersøgelsen 
understøtter jo meget godt, at 
autobranchen lige på kønsspørgs-
målet er noget ensidig. Faktum er 
dog, at Danmark vil mangle 60.000 
faglærte inden for meget få år. 
Derfor skal en uddannelse som 
personvognsmekaniker eller auto-
lakerer gøres langt mere attraktiv 
for piger og kvinder, der skal kun-
ne se en karriere for sig i auto-
branchen”.

Et bedre arbejdsklima
På Kvindernes Internationale 
Kampdag fredag den 8. marts 
havde AutoBranchen Danmark og 
Kvindernes Bilmagasin inviteret 
til et debat- og netværksarrange-
ment. Her blev der sat fokus på, 
hvordan autobranchen får flere 
kvinder til at vælge en uddannel-
se og efterfølgende finder jobmar-
kedet for bilverdenen attraktivt. 

På aftenen var Gitte Seeberg på 
scenen sammen med Benedicte 
Engel, der er bilpassionist og stif-
ter af Kvindernes Bilmagasin. Til 
at supplere dem var Ture Hansen, 
Generalsekretær i Dansk Automo-
bil Sports Union (DASU) og Allan 
Kristensen, uddannelseschef på 
Skjern Tekniske Skole, også med. 
De gav deres bud på, hvordan 
branchen som helhed løfter køns-
fordeling i en anden retning. Dertil 
kan man netværke med andre fra 

branchen og få gode idéer til at 
lokke flere til et job med biler.

Og det kan der være mange gode 
grunde til. Tilbage i befolknings-
undersøgelsen fortæller de fleste 
danskere også, at der skal et bed-
re arbejdsmiljø til, hvis kønsfor-
delingen er nogenlunde ligelig.

Over 70 procent af de adspurgte 
svarer også, at det er underord-
net, om de mødes af en mand el-
ler en kvinde, når de er på værk-
sted. Handler det om et bilsalg, 
svarer over 60 procent, at det in-
gen betydning har, om de betje-
nes af en mand eller en kvinde.

”Det siger rigtig meget om, at 
danskerne er glade for en jævn-
byrdig kønsfordeling, også når 
de er i kontakt med vores bran-
che. Det er en vigtig pointe for 
både uddannelsesstederne og 
de virksomheder, som mangler 
elever og arbejdskraft. Kvinder 
er fuldt berettiget i branchen, og 
det mener befolkningen også 
klart”, fortæller Gitte Seeberg fra 
AutoBranchen Danmark.

Uklar karrierevej
Befolkningsundersøgelsen viser 
også, at autobranchen i Danmark 
har en stor opgave foran sig i for-
hold til at gøre det mere tydeligt, 
hvilke karriereveje, der ligger i en 
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Rundspørge: Sådan ser 
autobranchen selv på kvinder 

Kvinder i branchen

verden med biler. Næsten 40 pro-
cent af de adspurgt i undersøgel-
sen svarer, at de ikke ved, om 
autobranchen rummer gode ud-
dannelsesmuligheder for kvinder. 
26 procent svarer hverken eller.
Stiller man de samme spørgsmål 
i forhold til mænd, er svarforde-
lingen en lidt anden. Her erklærer 
38 procent sig enig i, at de ser 
gode karrieremuligheder for en 
mand i autobranchen.

”Det vidner om, at der er stor usik-
kerhed blandt piger og kvinder, når 
de bliver spurgt til branchen og de 
muligheder, som jobmæssigt ligger. 
Det må give stof til eftertanke i både 
uddannelsessektoren og ude i auto-
virksomhederne”, fortæller Auto-
Branchen Danmarks direktør.

AutoBranchen Danmark har for 
nyligt gennemført en medlemsun-
dersøgelse, der belyser, hvordan 
autobranchen selv opfatter kvin-
der og ikke mindst kvinders mulig-
heder for at få en karriere med bi-
ler i centrum. Mest opsigtsvæk-
kende er de besvarelser, som er 
kommet i forhold til de uddannel-
sesmuligheder, som autobranchen 
kan tilbyde kvinder.

Her svarer hver tredje af de ad-
spurgte medlemmer, at de kun i 

Autobranchen og kvinder
Både en befolkningsundersøgelse og en undersøgelse blandt 
AutoBranchen Danmarks medlemmer giver en status på, hvor-
dan det går med kvinder i autobranchen. Hovedkonklusioner er:
• Der hersker stor usikkerhed om job- og karrieremuligheder-

ne for kvinder.
• En stor andel af befolkningen mener, at kvinder ikke interes-

serer sig for biler. Derfor tiltrækkes de ikke til branchen.
• Branchen opfattes stadig som fysisk belastende og beskidt.
• Få af vores medlemmer mener selv, de gør en aktiv indsats 

for at tiltrække kvinder.
• Hverken danskerne generelt eller AutoBranchen Danmarks 

medlemmer mener, at der er nogle barrierer i at ansætte og 
uddanne flere kvinder.

Kilder: Befolkningsundersøgelse fra Radius og intern medlemsundersøgelse, januar 2019.

// Henrik Nordstrøm Mortensen, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

nogen grad oplever, at autobran-
chen på nuværende tidspunkt rum-
mer gode uddannelsesmuligheder 
for kvinder. 32 procent svarer, at 
de ikke ved, hvad autobranchen 
har at tilbyde kvinder på uddan-
nelsesfronten. Gitte Seeberg, adm. 
direktør for AutoBranchen Dan-
mark er desværre ikke så overra-
sket over besvarelserne.

”Vores medlemsundersøgelse læg-
ger sig meget op ad en tilsvaren-
de befolkningsundersøgelse, som 

vi har lavet med samme udgangs-
punkt, nemlig hvordan danskerne 
ser på kvinder i autobranchen. Heri 
er svaret det samme: Usikkerhe-
den er ret stor, og et flertal hælder 
til at svare, at de ikke kan se nog-
le tydelige karriereveje for kvinder 
i autobranchen, Her har vi en kæm-
pe opgave foran os”, forklarer Git-
te Seeberg.

Jobmulighederne er uklare
Et nogenlunde lige så kludret bil-
lede fremkommer, når medlemmer 
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spørges til om de synes, at auto-
branchen rummer gode jobmulig-
heder.

”Her svarer over 40 procent, at de 
kun i nogen grad kan se, at der er 
gode jobmuligheder for kvinder. 
Og hver fjerde svarer, at de ikke 
ved, om branchen kan tilbyde no-
get. Det er ikke godt, fordi en fast 
strøm af både unge på uddannel-
sesstederne og senere ude i er-
hvervslivet er afgørende for auto-
branchen, der i forvejen kæmper 
med at tiltrække unge”, siger Gitte 
Seeberg.

AutoBranchen Danmark er me-
get optaget af den dagsorden, 
fordi manglen inden for få år bli-
ver kritisk. Samtidig er autobran-
chen i konkurrence med andre 
brancher om at tiltrække både 
unge piger og drenge. Derfor 
brugte AutoBranchen Danmark 
Kvindernes Internationale Kamp-
dag fredag den 8. marts og til at 
søsætte et debat- og netværksar-
rangement.

Hertil er AutoBranchen Danmark 
partner på en stor satsning hos 
Dansk Automobil Sport Union 
(DASU), som hedder "Hestekræf-
ter på skoleskemaet".

”Sidstnævnte er for helt unge piger 
og drenge ned til syvende klasse, 
der gennem både fart og naturvi-
denskab kan få smag for autobran-
chen. Vi arbejder også sammen 
med erhvervsskoler for at kigge på, 
hvordan vi sammen kan forbedre 
studiemiljøet for både drenge og 
piger, så vi sikrer, at få falder fra. 
Det er der brug for, hvis vi skal gøre 
branchen mere attraktiv”, siger Git-
te Seeberg og supplerer:

”Et eksempel er autolak-uddannel-
sen hos College 360 i Silkeborg. 
Her er der på 25 år kun uddannet 
75 kvindelige autolakerere mod næ-
sten 2.000 mandlige. Igen en skæv 
fordeling der i sidste instans ram-
mer erhvervslivet. Derfor er kam-
pen om at rette op på kønsforde-
lingen og gøre branchen attraktiv 
for begge køn enormt vigtig”.

Flere barrierer 
Når AutoBranchen Danmarks med-
lemmer bliver spurgt til, om de ser 
nogle barrierer i forhold til at an-
sætte flere kvinder, svarer næsten 
halvdelen af de adspurgte, at de 
ikke ser problemer eller barrierer i 
at ansætte flere kvinder. Der er 
dog nogle, som angiver, at det kan 
rumme visse udfordringer. Her er 
forklaringen fysikken og indretnin-
gen af badefaciliteter og lignende 
nogle steder er en stopklods.

”Vi kan ud fra besvarelserne også 
se, at hver femte svarer, at de kun 
i lav grad gør en indsats for at ap-
pellere til kvinder, mens 19 procent 
svarer, at de slet ikke gør en ind-
sats. Det kan skyldes, at andelen 
af kvindelige ansøgere er lavt og 
at der hersker mange myter og for-
domme om kvinder i branchen, 
hvor især fysik og manglende vi-
den om biler oftest nævnes. Det 
skal vi have ændret på”, siger di-
rektør for AutoBranchen Danmark.

Racerkører Gatting: Trods dominans 
af mænd ser vi stadig flere kvinder

// Henrik Nordstrøm Mortensen, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

Både motorsport og autobranchen 
domineres af mænd. Men Michelle 
Gatting er en af de danske og kvin-
delige racerkører, som lige nu viser 
både omverdenen og de mandlige 
kolleger, at hun skal tages yderst 
alvorligt, selv om hun ikke køns-
mæssigt tilhører ’normalen’.

Den 25-årige racerkører, som er 
født i Brændstrup i det sydlige Jyl-

land, har for alvor banket 2019 i 
gang med speederen helt i bund 
på den internationale scene. I star-
ten af februar kunne hun offent-
liggøre, at hun får sæde i en lyn-
hurtig Ferrari 488 GTE for teamet 
Kessel Racing i den prestigefyld-
te Europæiske Le Mans Serie 
(ELMS). Selv beskriver Michelle 
Gatting det sæde som den fore-
løbige kulmination på sin karriere.

Michelle Gatting har hele tiden 
været trodsig, hvis nogle har an-
tydet, at hun ikke kunne hamle op 
med de mandlige kolleger og kon-
kurrenter i motorsportsverdenen.

”For mig har det heldigvis aldrig 
været så svært at være i en mands-
domineret verden, fordi jeg gene-
relt fungerer bedre med mænd 
end kvinder. Jeg tror, autobran-
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chen som helhed altid overvejen-
de vil være en mandeverden, men 
unge piger og kvinder skal kunne 
føle sig velkommen og hele tiden 
mindes om, at de har lige så me-
get ret til at være her, som alle an-
dre”, fortæller Michelle Gatting.

Den tidlige start
Når den danske racerkører åbner 
op for oktansluserne på sin Fer-
rari 488 GTE’er, bliver det uden 
hverken ABS, traction control el-
ler andre tilsvarende hjælpemid-
ler. Dog er hun sikker på, at hen-
des kvindehold hos team Kessel 
hurtigt finder fodfæste.

Den danske racerkører fik allere-
de som syvårig interessen for mo-
torsport, og siden da har hun teg-
net videre på læringskurven, der 

kun er gået opad. Det skal også 
komme hende til gode på teamet, 
som kun består af kvindelige kø-
rere.

”Jeg startede i en tidlig alder. Des-
værre ser man oftest, at mange 
piger og kvinder starter for sent 
og desværre efter nogle få år væl-
ger at prioritere andre ting”, siger 
Michelle Gatting og fortsætter:

”Da jeg ikke var ret gammel prø-
vede jeg en gokart på en ferie i 
Frankrig. Jeg var fra starten revet 
med af farten, den pumpende 
adrenalin, farten og spændingen. 
I motorsport er der altid en risiko, 
hver gang man sætter sig ind i sin 
racer. Netop derfor valgte jeg den 
her sport. Og jeg holdt fast, hvil-
ket gjorde en stor forskel”.

En bevægelse i gang
Det er naturligvis svært at komme 
med den færdige opskrift på, hvor-
dan autobranchen, hvor ni ud af 
ti er mænd, bringer bedre balan-
ce i regnskabet – både når det 
kommer til fart og omgangstider 
på en racerbane, når forbrugerne 
køber bil, skal have den på værk-
sted, eller bare skal have support 
af en medarbejder i autobranchen.

Forskning viser, at virksomheder 
med en høj grad af diversitet, hvor 
forholdet mellem mænd og kvin-
der er nogenlunde ens, har en for-
del fremfor de virksomheder, der 
er mere homogene sammensat. 
Virksomheder med en god forde-
ling af kønnene træffer bedre be-
slutninger og får afdækket flere 
vinkler, og netop det kan være 

Michelle Gatting, Kessel Racing
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med til at forbedre arbejdsgange 
og bundlinjen.

Michelle Gatting mener, at der al-
lerede er en bevægelse i gang  
imod, at flere kvinder tegner bran-
chen udadtil.

”Jeg oplever, at man møder flere 
kvindelige sælgere i danske bu-
tikker. Jeg synes også, at man ser 
flere kvinder i eksempelvis For-
mel 1 i dag og som racerkørere 
generelt. Selv skal jeg køre sam-
men med Manuela Gostner og 
Rahey Frey hos Kessel Racing. 
Så tiden vil komme med flere kvin-
der, men helt lige opdelt bliver der 
aldrig”, fortæller Michelle Gatting.

En højpandet modtagelse
Men selv om der dukker flere kvin-
der op ude blandt landets bilfor-
handlere, er modtagelsen stadig 
domineret af mænd. Og det kan 

ifølge Michelle Gatting betyde 
nogle ret uheldige oplevelser.
”Kvinder bliver nogle gange skræmt 
væk af mændene ude i bilforret-
ninger. Jeg ser tit nogle lidt for høj-
røvede, unge sælgere, som ikke 
mener, at en kvinde skal købe en 
bil. Netop det synspunkt skal æn-
dres, og derfor tror jeg også det er 
vigtigt at få flere kvindelige bilsæl-
gere”, fortæller Michelle Gatting.

Der er flere sociale måder at få 
kvinder til at interessere sig for en 
karriere i autobranchen, mener 
racerkøreren. Der skal holdes fle-
re foredrag, som gentager bud-
skabet om, at branchen som hel-
hed har brug flere begge køn.

”Man vil også kunne hente noget 
ved at holde tøse-aftener, hvor man 
lærer at skifte dæk, tjekke olie, får 
bilviden, kører i racerbiler eller lig-
nende ting. Man skal gøre det lidt 

fancy, så der også er en seriøs 
kant. Men det handler om at give 
det en twist, så det bliver en ople-
velse”, siger Michelle Gatting.

Den danske ELMS-racerkører mø-
der en del fordomme. Hun mener 
selv, at det sker hele tiden. Selv 
betegner hun det som en del af 
gamet. For nyligt har hun, i forbin-
delse med at nyheden om hendes 
entré i ELMS, fået mange hen-
vendelse om, at fremdrift kun skyl-
des hendes køn.

”Inderst inde er det jo rigtig trist, 
men omvendt bruger jeg det også 
til at blive endnu stærkere. Når alt 
kommer til alt, tror jeg, de i virke-
ligheden ville ønske, de stod i min 
situation. Så det tager jeg ikke så 
tungt. Jeg ved med mig selv, at jeg 
har kæmpet og fortsat kæmper for 
at blive dygtigere. Det er det vig-
tigste”, siger Michelle Gatting.

Biløkonom: Det skal være normalt 
at se kvinder i autobranchen

// Henrik Nordstrøm Mortensen, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

Louise Kirkegaard, der i dag arbej-
der som marketing- og PR-koordi-
nator hos MY GARAGE i Vejle, er 
en af de få kvinder, som har vist ve-
jen i en branche, hvor hun tilhører 
en klar minoritet. Hun er uddannet 
biløkonom med topkarakterer og 
er en af de kvinder, som viser, at 
man sagtens kan nå langt i en stærkt 
mandsdomineret verden.

AutoBranchen Danmark har gen-
nemført både en medlemsunder-

søgelse og en befolkningsunder-
søgelse, som begge viser, at for-
dommene om kvinder stadig her-
sker og at langt størstedelen af 
både danskerne og AutoBranchen 
Danmarks medlemmer har svært 
ved at se en job- og karrierevej for 
kvinder inden for autobranchen.

”Branchen har meget stor fokus 
på mænd. Som kvinde skal man 
især i starten af sin uddannelse el-
ler karriere bruge en del kræfter 

på at vise sit værd. Bilbranchen er 
generelt langsom i sin udvikling og 
har det svært med forandringer. 
Også på det her punkt. Det er først 
inden for de seneste år, at det er 
blevet mere normalt at støde på 
en kvindelig indskriver eller værk-
fører, siger Louise Kirkegaard.

En usikker karrierevej
Mellem 30 og 40 procent af besva-
relserne i både AutoBranchen Dan-
marks interne medlemsundersø-
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gelse og befolkningsundersøgel-
sen viser, at det både på uddan-
nelses- og jobfronten er svært for 
både danskerne og autobranchen 
selv at pege på, om branchen rum-
mer gode muligheder for kvinder. 
Louise Kirkegaard følger op.

”Skolerne skal markedsføre ud-
dannelserne meget mere med 
kvinder. Man bør få dimittender til 
at fortælle om deres oplevelser 
og vise, at der er plads til alle køn 
uanset viden. Jeg var meget 
skræmt i starten, da jeg virkelig 
ikke vidste, hvad jeg gik ind til. Det 
var min far, som anbefalede mig 
uddannelsen, fordi han selv er i 
branchen”, siger Louise Kirkega-
ard og fortsætter:

”Men så sagde min uddannelses-
vejleder til mig en af de første 
dage, at det var min fordel, at jeg 
ikke vidste særlig meget om biler. 
Jeg tror, der er mange kvinder, 
som mig, der synes biler – og sel-
ve branchen er interessant – men 
ikke tør at begive sig ud i det for-
di det er alt for ukendt”.

Mere åbne virksomheder
For at vende billedet kræver det, 
at landets bilforhandlere bliver mere 
åbne over for, at begge køn og en 
god kønsfordeling i sidste ende er 
godt for den forretning, de driver, 
mener Louise Kirkegaard.

”Virksomhederne skal helt klart 
være meget åbne over for at få 
kvinder ind i branchen. Jeg har 
prøvet at være i flere afdelinger 
hos en almindelig bilforhandler. 
Og i salgsafdelingen mødte jeg 
modstand fra flere kunder, som 
synes det var uvant at en kvinde 
skulle sælge dem en bil. Men det 
blev hurtigt vendt til en positiv op-
levelse, da det er mennesker og 

ikke biler, jeg handlede med og 
formåede hurtigt at sælge ligeså 
meget som sælgere med meget 
mere erfaring”, fortæller Louise 
Kirkegaard.

”Hvis virksomheder bakker op om 
kvinder i branchen, og kunderne 
noget oftere møder en kvindelig 
ansat, vil det også være mere nor-
malt og paraderne vil blive fjernet”, 
siger marketings- og PR-koordina-
toren fra MY GARAGE i Vejle.

Vis nu mulighederne frem
Autobranchen er et mandefag, 
der dog lider,når det kommer til at 
tiltrække helt unge til uddannel-
ser som personvognsmekaniker, 
autolakerer eller bilsælger. I alt vil 
Danmark i 2025 mangle 60.000 
faglærte, viser en fremskrivning 
fra Dansk Arbejdsgiverforening. 
Samtidig er der op mod

Derfor skal der kæmpes en kamp 
for at lokke flere til uanset køn. Det 
kræver i høj grad, at kvinderne fø-
ler sig mere velkommen, end til-
fældet er i dag, mener biløkono-
men fra MY GARAGE i Vejle.

”Jeg tror, at både brancheorgani-
sationer og uddannelsessteder 
skal prøve at gøre det mere nor-
malt at se en kvinde i branchen. 
Man skal vise virksomhederne, at 

kvinder ville give deres virksom-
hed et pust, som de måske ikke 
havde regnet med”, siger Louise 
Kirkegaard og fortsætter:

”Man skal vise virksomheder, som 
har succes med kvinder i deres or-
ganisation. Man bør lave flere ar-
rangementer, hvor kvinder kan 
komme og høre om branchen fra 
kvinder, der allerede er i branchen. 
Som eksempel findes der biløko-
nom-uddannelsen, som er en fan-
tastisk uddannelse for kvinder, da 
den kan gå i så mange retninger 
– men mange kvinder ved ikke, 
hvad den indebærer. Jeg tror , at 
autobranchen skal gøre mere ud 
af at vise, at der er kvinder i bil-
branchen, som har succes. Det vil 
få unge piger til at blive interesse-
ret”, forklarer Louise Kirkegaard.

AutoBranchen Danmark har 
etableret samarbejde med 
Skjern Tekniske Skole og Col-
lege360 i Silkeborg om triv-
selsundersøgelse for kvinder 
på autouddannelserne. Un-
dersøgelserne skal give vi-
den, der kan gøre uddannel-
serne og branchen attraktive 
for kvinder. Det er målet at 
udbrede samarbejdet til sko-
ler over hele landet.
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Folketingsvalg

Folketingsvalget: 
Det mener partierne på vigtige autobranche-områder

Spørgsmål Ja Nej Hvordan/uddybning Ja Nej Hvordan/uddybning Ja Nej Hvordan/uddybning Ja Nej Hvordan/uddybning

AFGIFTER: Skal registreringsafgiften 
på biler sænkes yderligere?

Ifølge Alternativets finansieringsplan skal lempelserne i 
registreringsafgiften tilbagerulles, hvilket vil give over 4 mia. 
kr. mere i statskassen.

Ja – og nej. DF ønsker en ny model, hvor bilens 
miljøvenlighed, bestemmer registreringsafgiftens 
størrelse. På den måde sikrer vi, at det er udviklingen 
og ikke politikerne, der bestemmer afgiftens størrelse

De sænkelser, der har været på registreringsafgiften de seneste år, skal rulles tilbage. 
Billigere biler fører til flere biler på vejene og dermed til mere trængsel, CO2-udledning og 
luftforurening. Klimaudfordringen kræver drastiske tiltag – ikke billigere og større benzinbiler

Vi har fremlagt en fuldt finansieret skatteplan, hvor vi blandt andet 
halverer registreringsafgiften på benzin- og dieselbiler fra 150 til 75 
procent – og samtidig afsætter 2,9 milliarder kroner til at en ny lavere 
registreringsafgift for grønne biler (el-, hybrid- og plugin-biler).

AFGIFTER: FL 2019 afsætter penge 
til nyt IT-system hos Skat. Formålet er 
på sigt en teknisk bilafgift. Har DK brug 
for et nyt registreringssystem til biler?

Alternativet vil have en omlægning af bilafgifterne. 
Omlægningen skal ses i sammenhæng med indførelse af 
roadpricing og bedre kollektiv trafik.
Omlægningen sker på baggrund af en målsætning om 
lavere afgifter på biler, der ikke er afhængige af fossile 
brændstoffer - eksempelvis elbiler.

Se uddybning – spørgsmål 1 Enhedslisten støtter en omlægning til en bilafgift, hvor det er CO2-udledningen og partikel-
forureningen, der primært afgør afgiftens størrelse. Vi mener dog, at særligt de største og 
dyreste fossilbiler skal betale mere i afgift, end de gør i dag.

Vi har en vision om, at registreringsafgiften på sigt skal fjernes. I stedet 
skal vægt- og CO2-baseret afgift på kørsel sikrer hensynet til miljøet.

AFGIFTER: Skal fradraget på nyt 
sikkerhedsudstyr i biler hæves?

Ukendt Ikke besvaret. Obligatorisk sikkerhedsudstyr, såsom sikkerhedsseler og airbags, skal selvfølgelig ikke have 
fradrag. Det er Enhedslistens holdning, at mere sikkerhedsudstyr skal være obligatorisk, 
hvilket er til gavn for alle bilister og færdselssikkerheden, i stedet for at man igen gør bilerne 
billigere.

Vi vil gerne gøre det billigere at købe en ny og sikker bil. Det vigtigste 
for os er i første omgang at få sænket registreringsafgiften, men vi er 
altid klar til at drøfte, hvordan vi kan gøre det billigere for danskerne at 
købe en ny og sikker bil.

AFGIFTER: Bør Danmark indføre 
roadpricing?

Partiet mener, at teknologien er klar til at indføre roadpric-
ing. Partiet har også tidligere foreslået at indføre vejafgift 
i København. Men Alternativet vil fjerne vejafgiften på 
Storebælt for elbiler.

Ikke besvaret. Roadpricing bliver en afgørende del af fremtidens afgiftssystem for biler. Med roadpricing 
beskatter vi forbruget på bilkørsel, hvilket er godt for klima og miljø. Roadpricing er samtidigt 
et effektivt middel i bekæmpelsen af trængsel, da afgiften skal være størst i myldretiden og 
større byer, og kan være mindre på landet, hvor man også er mere afhængig af bilen.

Vi mener ikke, at teknologien er til det på nuværende tidspunkt. Samti-
dig frygter vi, at det vil blive meget omstændigt og bureaukratisk.

ELBILER: Skal der fuld afgift på elbiler 
i 2023?

Alternativet vil gerne omlægge vores transportsektor til 
mere strøm.

Se uddybende i spørgsmål 1. Elbilens udbredelse i Danmark er fortsat alt for lille og der er ingen tegn på, at det er ved 
at ændre sig. Der skal laves en omlægning af registreringsafgiften på elbiler, så de bliver 
permanent fordelagtige for den almindelige borger, men det er i sig selv ikke nok. Der er 
brug for langt mere – eksempelvis direkte økonomisk tilskud i en periode og udvikling af 
infrastrukturen.

Vi har en vision om, at registreringsafgiften på sigt skal fjernes. I stedet 
skal vægt- og CO2-baseret afgift på kørsel sikrer hensynet til miljøet.

ELBILER: Er det realistisk, at DK har 1 
mio. elbiler i 2030?

Ukendt. Men Alternativet vil fremrykke deadline for udløb 
af benzin- og dieselbiler til 2025. Samtidig skal det være 
billigere at vælge grønne firmabiler.

Ikke besvaret. I Norge er hver anden nye bil på vejene en elbil. Det er altså muligt, men det kræver politisk 
handling på et helt andet plan, end det regeringen har vist. Der skal sikres ambitiøse og 
stabile rammer, hvor de grønne biler forfordeles, når det kommer til afgifter og parkeringsp-
ladser og hvor der i en periode gives direkte tilskud til folk, der køber en elbil. Derudover skal 
der en slut-dato for de sidste, nye fossilbiler i 2025. dvs. et fuldt forbud for salg af nye el- og 
dieselbiler.

Det er et ambitiøst mål, og der er mange ukendte faktorer. Men vi 
mener, at det kan godt lade sig gøre, hvis der er politisk vilje til at 
investere i området.

ELBILER: Skal staten finansiere flere 
ladepunkter til elbiler?

Ukendt. Ikke besvaret. Det er helt nødvendigt, at staten yder tilskud til etablering af ladestandere, så nettet bliver 
fintmasket ud over hele landet. Det vil bidrage til at skabe tryghed hos bilisterne for, at de 
kan lade hvor som helst og sikre, at elbilen også bliver et reelt alternativ uden for de store 
byer.

Det afhænger selvfølgelig af, hvordan elbilmarkedet ser ud i fremtiden, 
men vi vil gerne gøre det mere attraktivt at købe en ny og grønnere bil. 
Men meget afhænger også af den teknologiske udvikling.

INFRASTRUKTUR: Støtter I en Kat-
tegatforbindelse?

Ukendt. Vi ønsker at grundlaget for en forbindelse kortlægges, 
hvorefter en endelig beslutning kan tages.

Og slet ikke som en ren vejforbindelse. Det bliver naturen på Røsnæs, Samsø og ved Hou 
syd for Århus, som kommer til at betale prisen, når en ny motorvej skal pløjes igennem 
disse områder. I stedet for at poste milliarder i flere motorveje, skal pengene bruges på at 
gøre den kollektive transport bedre og billigere. Konkret har vi bl.a. foreslået en sænkning af 
billetpriserne på 30 %.

Men det afhænger af, hvad forundersøgelsen viser, som vi har aftalt 
starter i 2019 med den seneste transportaftale om et sammenhæn-
gende Danmark.

INFRASTRUKTUR: Skal dieselbiler 
forbydes i København og andre 
storbyer?

Det har været et konkret forslag fra Alternativet i Køben-
havn, men der var ikke politisk flertal for det.

Ikke besvaret. Partikelforureningen fra dieselbiler er så voldsom, at det direkte forringer folks livskvalitet 
og hvert eneste år koster liv. Derfor den enkelte kommune have mulighed for, at forbyde 
dieselbiler i byerne.

Vi ønsker ikke at forbyde dieselbiler. Men vi ønsker at stoppe for salget 
af nye dieselbiler i 2030.

INFRAKTUR Forventer I selvkørende 
biler på DK’s veje i næste valgperiode?

Ukendt. Ikke besvaret. Ikke hvis der menes køretøjer, der er fuldt automatiske, men Enhedslisten vil ikke udelukke, 
at teknologien tager et kvantespring. Derfor er det også vigtigt, at vi får taget fat på de vigtige 
diskussioner af, hvordan selvkørende biler kan blive positivt for vores klima og samfund, og 
ikke bare medfører flere biler på vejene.

Men det afhænger af, hvor langt teknologien er. Det er som sådan 
ikke et politisk spørgsmål. Vi håber på flere test-kørsler, så vi kan få 
implementeret teknologien sikkert og godt.

ARBEJDSKRAFT: Skal flere unge 
vælge en erhvervsuddannelse?

Alternativet vil øge investeringerne i uddannelsesområdet, 
for eksempel ved at øge tilskuddet til højskolerne og invest-
ere 800 mio. kr. i at løfte erhvervsuddannelserne.

Ikke besvaret. Der er i meget høj grad brug for, at flere unge tager en erhvervsuddannelse. Efter forudsigel-
serne kommer vi til at mangle tusindvis af håndværkere i byggeriet og industrien (herunder 
autoværksteder) og varme hænder i ældresektoren og i sundhedsvæsnet. Men det kræver 
også tiltag, som både sikrer de unge praktikpladser og kraftigt forbedrer arbejdsforholdene, 
når de er færdige med deres uddannelser

Vi har i denne regeringsperiode gjort det mere attraktivt at vælge en 
erhvervsuddannelse. Men vi ønsker forsat, at flere unge skal vælge en 
erhvervsuddannelsen.

ARBEJDSKRAFT: Skal det være let-
tere at trække udenlandsk arbejdskraft 
til DK?

Alternativet er positiv over for at tiltrække udenlandsk 
arbejdskraft til Danmark. Og partiet har tidligere bakket op 
om en nedsættelse af beløbsgrænsen for arbejdstagere 
uden for EU fra den nuværende grænse på 418.000 til 
330.000 kroner.

Ikke besvaret. Det er allerede muligt at hente højtspecialiseret arbejdskraft til landet. Det vigtigste er, at den 
arbejdskraft, der kommer til landet, ansættes og aflønnes efter danske løn- og arbejds-
forhold. Og ikke udsætter det danske arbejdsmarked for lønpres og pres på arbejdsmiljøet. 
Hvis det gøres lettere at hente lavtlønnet arbejdskraft, vil presset øges.

Vi har i dag en aftale, hvor dygtigt udenlandsk kvalificeret arbejdskraft 
kan komme til Danmark, så længe de er i arbejde – og så længe de 
tjener over 400.000 kroner. Vi ønsker at tiltrække endnu flere dygtige 
medarbejdere. Derfor har vi foreslået at lette, den såkaldte beløbsordn-
ing, til 325.000 kroner.

ARBEJDSKRAFT Skal reparations-
grænsen, der sikrer mange arbejdsp-
ladser i autobranchen, hæves?

Ukendt. Men Alternativet har tidligere støttet at sætte 
grænsen op.

Dansk Folkeparti har lagt op til at forhøje reparation-
sgrænsen fra 65 til 75 procent. Det vil skabe mere 
beskæftigelse på landets værksteder.

Enhedslisten støttede forhøjelsen af reparationsgrænsen til 70% (2019) og 75% (2020). Vi 
vil afvente erfaringerne fra de forhøjelser, der nu og næste år træder i kraft. Afgørende er, at 
de biler, som repareres, lever op til de drift- og sikkerhedsmæssige krav, der stilles til biler. Vi 
tror, at grænsen er ved at være nået med de 75%.

Vi har i denne regeringsperiode været med til at hæve den til 75 pro-
cent. Og vi vil gerne være med til at drøfte en yderligere hævelse – så 
længe det ikke går på kompromis med sikkerheden.

Svar fra Alternativet (indhentet af AutoBranchen Danmark) Svar fra Dansk Folkeparti Svar fra Enhedslisten Svar fra Konservative
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Folketingsvalg

ALLE POLITISKE PARTIER HAR EN MENING OM AUTOBRANCHEN...
...og de erhvervsvilkår, som påvirker AutoBranchen Danmarks medlemmer. 

Det gælder især på områder som bilafgifter, elektrificering, uddannelse og infrastruktur. 

På de følgende sider vil AutoBranchen Danmark ud fra et spørgeskema direkte til partierne afkode, hvor de forskellige partier står 
forud for det folketingsvalg, som skal afholdes senest den 17. juni 2019. Ikke alle partier har besvaret undersøgelsen inden for 
redaktionens deadline. I de tilfælde har AutoBranchen Danmark afsøgt partiernes egne politikpapirer inden for de afgrænsede 

spørgsmål relevant for autobranchen. 

Spørgsmål Ja Nej Hvordan/uddybning Ja Nej Hvordan/uddybning Ja Nej Hvordan/uddybning Ja Nej Hvordan/uddybning

AFGIFTER: Skal registreringsafgiften 
på biler sænkes yderligere?

Ifølge Alternativets finansieringsplan skal lempelserne i 
registreringsafgiften tilbagerulles, hvilket vil give over 4 mia. 
kr. mere i statskassen.

Ja – og nej. DF ønsker en ny model, hvor bilens 
miljøvenlighed, bestemmer registreringsafgiftens 
størrelse. På den måde sikrer vi, at det er udviklingen 
og ikke politikerne, der bestemmer afgiftens størrelse

De sænkelser, der har været på registreringsafgiften de seneste år, skal rulles tilbage. 
Billigere biler fører til flere biler på vejene og dermed til mere trængsel, CO2-udledning og 
luftforurening. Klimaudfordringen kræver drastiske tiltag – ikke billigere og større benzinbiler

Vi har fremlagt en fuldt finansieret skatteplan, hvor vi blandt andet 
halverer registreringsafgiften på benzin- og dieselbiler fra 150 til 75 
procent – og samtidig afsætter 2,9 milliarder kroner til at en ny lavere 
registreringsafgift for grønne biler (el-, hybrid- og plugin-biler).

AFGIFTER: FL 2019 afsætter penge 
til nyt IT-system hos Skat. Formålet er 
på sigt en teknisk bilafgift. Har DK brug 
for et nyt registreringssystem til biler?

Alternativet vil have en omlægning af bilafgifterne. 
Omlægningen skal ses i sammenhæng med indførelse af 
roadpricing og bedre kollektiv trafik.
Omlægningen sker på baggrund af en målsætning om 
lavere afgifter på biler, der ikke er afhængige af fossile 
brændstoffer - eksempelvis elbiler.

Se uddybning – spørgsmål 1 Enhedslisten støtter en omlægning til en bilafgift, hvor det er CO2-udledningen og partikel-
forureningen, der primært afgør afgiftens størrelse. Vi mener dog, at særligt de største og 
dyreste fossilbiler skal betale mere i afgift, end de gør i dag.

Vi har en vision om, at registreringsafgiften på sigt skal fjernes. I stedet 
skal vægt- og CO2-baseret afgift på kørsel sikrer hensynet til miljøet.

AFGIFTER: Skal fradraget på nyt 
sikkerhedsudstyr i biler hæves?

Ukendt Ikke besvaret. Obligatorisk sikkerhedsudstyr, såsom sikkerhedsseler og airbags, skal selvfølgelig ikke have 
fradrag. Det er Enhedslistens holdning, at mere sikkerhedsudstyr skal være obligatorisk, 
hvilket er til gavn for alle bilister og færdselssikkerheden, i stedet for at man igen gør bilerne 
billigere.

Vi vil gerne gøre det billigere at købe en ny og sikker bil. Det vigtigste 
for os er i første omgang at få sænket registreringsafgiften, men vi er 
altid klar til at drøfte, hvordan vi kan gøre det billigere for danskerne at 
købe en ny og sikker bil.

AFGIFTER: Bør Danmark indføre 
roadpricing?

Partiet mener, at teknologien er klar til at indføre roadpric-
ing. Partiet har også tidligere foreslået at indføre vejafgift 
i København. Men Alternativet vil fjerne vejafgiften på 
Storebælt for elbiler.

Ikke besvaret. Roadpricing bliver en afgørende del af fremtidens afgiftssystem for biler. Med roadpricing 
beskatter vi forbruget på bilkørsel, hvilket er godt for klima og miljø. Roadpricing er samtidigt 
et effektivt middel i bekæmpelsen af trængsel, da afgiften skal være størst i myldretiden og 
større byer, og kan være mindre på landet, hvor man også er mere afhængig af bilen.

Vi mener ikke, at teknologien er til det på nuværende tidspunkt. Samti-
dig frygter vi, at det vil blive meget omstændigt og bureaukratisk.

ELBILER: Skal der fuld afgift på elbiler 
i 2023?

Alternativet vil gerne omlægge vores transportsektor til 
mere strøm.

Se uddybende i spørgsmål 1. Elbilens udbredelse i Danmark er fortsat alt for lille og der er ingen tegn på, at det er ved 
at ændre sig. Der skal laves en omlægning af registreringsafgiften på elbiler, så de bliver 
permanent fordelagtige for den almindelige borger, men det er i sig selv ikke nok. Der er 
brug for langt mere – eksempelvis direkte økonomisk tilskud i en periode og udvikling af 
infrastrukturen.

Vi har en vision om, at registreringsafgiften på sigt skal fjernes. I stedet 
skal vægt- og CO2-baseret afgift på kørsel sikrer hensynet til miljøet.

ELBILER: Er det realistisk, at DK har 1 
mio. elbiler i 2030?

Ukendt. Men Alternativet vil fremrykke deadline for udløb 
af benzin- og dieselbiler til 2025. Samtidig skal det være 
billigere at vælge grønne firmabiler.

Ikke besvaret. I Norge er hver anden nye bil på vejene en elbil. Det er altså muligt, men det kræver politisk 
handling på et helt andet plan, end det regeringen har vist. Der skal sikres ambitiøse og 
stabile rammer, hvor de grønne biler forfordeles, når det kommer til afgifter og parkeringsp-
ladser og hvor der i en periode gives direkte tilskud til folk, der køber en elbil. Derudover skal 
der en slut-dato for de sidste, nye fossilbiler i 2025. dvs. et fuldt forbud for salg af nye el- og 
dieselbiler.

Det er et ambitiøst mål, og der er mange ukendte faktorer. Men vi 
mener, at det kan godt lade sig gøre, hvis der er politisk vilje til at 
investere i området.

ELBILER: Skal staten finansiere flere 
ladepunkter til elbiler?

Ukendt. Ikke besvaret. Det er helt nødvendigt, at staten yder tilskud til etablering af ladestandere, så nettet bliver 
fintmasket ud over hele landet. Det vil bidrage til at skabe tryghed hos bilisterne for, at de 
kan lade hvor som helst og sikre, at elbilen også bliver et reelt alternativ uden for de store 
byer.

Det afhænger selvfølgelig af, hvordan elbilmarkedet ser ud i fremtiden, 
men vi vil gerne gøre det mere attraktivt at købe en ny og grønnere bil. 
Men meget afhænger også af den teknologiske udvikling.

INFRASTRUKTUR: Støtter I en Kat-
tegatforbindelse?

Ukendt. Vi ønsker at grundlaget for en forbindelse kortlægges, 
hvorefter en endelig beslutning kan tages.

Og slet ikke som en ren vejforbindelse. Det bliver naturen på Røsnæs, Samsø og ved Hou 
syd for Århus, som kommer til at betale prisen, når en ny motorvej skal pløjes igennem 
disse områder. I stedet for at poste milliarder i flere motorveje, skal pengene bruges på at 
gøre den kollektive transport bedre og billigere. Konkret har vi bl.a. foreslået en sænkning af 
billetpriserne på 30 %.

Men det afhænger af, hvad forundersøgelsen viser, som vi har aftalt 
starter i 2019 med den seneste transportaftale om et sammenhæn-
gende Danmark.

INFRASTRUKTUR: Skal dieselbiler 
forbydes i København og andre 
storbyer?

Det har været et konkret forslag fra Alternativet i Køben-
havn, men der var ikke politisk flertal for det.

Ikke besvaret. Partikelforureningen fra dieselbiler er så voldsom, at det direkte forringer folks livskvalitet 
og hvert eneste år koster liv. Derfor den enkelte kommune have mulighed for, at forbyde 
dieselbiler i byerne.

Vi ønsker ikke at forbyde dieselbiler. Men vi ønsker at stoppe for salget 
af nye dieselbiler i 2030.

INFRAKTUR Forventer I selvkørende 
biler på DK’s veje i næste valgperiode?

Ukendt. Ikke besvaret. Ikke hvis der menes køretøjer, der er fuldt automatiske, men Enhedslisten vil ikke udelukke, 
at teknologien tager et kvantespring. Derfor er det også vigtigt, at vi får taget fat på de vigtige 
diskussioner af, hvordan selvkørende biler kan blive positivt for vores klima og samfund, og 
ikke bare medfører flere biler på vejene.

Men det afhænger af, hvor langt teknologien er. Det er som sådan 
ikke et politisk spørgsmål. Vi håber på flere test-kørsler, så vi kan få 
implementeret teknologien sikkert og godt.

ARBEJDSKRAFT: Skal flere unge 
vælge en erhvervsuddannelse?

Alternativet vil øge investeringerne i uddannelsesområdet, 
for eksempel ved at øge tilskuddet til højskolerne og invest-
ere 800 mio. kr. i at løfte erhvervsuddannelserne.

Ikke besvaret. Der er i meget høj grad brug for, at flere unge tager en erhvervsuddannelse. Efter forudsigel-
serne kommer vi til at mangle tusindvis af håndværkere i byggeriet og industrien (herunder 
autoværksteder) og varme hænder i ældresektoren og i sundhedsvæsnet. Men det kræver 
også tiltag, som både sikrer de unge praktikpladser og kraftigt forbedrer arbejdsforholdene, 
når de er færdige med deres uddannelser

Vi har i denne regeringsperiode gjort det mere attraktivt at vælge en 
erhvervsuddannelse. Men vi ønsker forsat, at flere unge skal vælge en 
erhvervsuddannelsen.

ARBEJDSKRAFT: Skal det være let-
tere at trække udenlandsk arbejdskraft 
til DK?

Alternativet er positiv over for at tiltrække udenlandsk 
arbejdskraft til Danmark. Og partiet har tidligere bakket op 
om en nedsættelse af beløbsgrænsen for arbejdstagere 
uden for EU fra den nuværende grænse på 418.000 til 
330.000 kroner.

Ikke besvaret. Det er allerede muligt at hente højtspecialiseret arbejdskraft til landet. Det vigtigste er, at den 
arbejdskraft, der kommer til landet, ansættes og aflønnes efter danske løn- og arbejds-
forhold. Og ikke udsætter det danske arbejdsmarked for lønpres og pres på arbejdsmiljøet. 
Hvis det gøres lettere at hente lavtlønnet arbejdskraft, vil presset øges.

Vi har i dag en aftale, hvor dygtigt udenlandsk kvalificeret arbejdskraft 
kan komme til Danmark, så længe de er i arbejde – og så længe de 
tjener over 400.000 kroner. Vi ønsker at tiltrække endnu flere dygtige 
medarbejdere. Derfor har vi foreslået at lette, den såkaldte beløbsordn-
ing, til 325.000 kroner.

ARBEJDSKRAFT Skal reparations-
grænsen, der sikrer mange arbejdsp-
ladser i autobranchen, hæves?

Ukendt. Men Alternativet har tidligere støttet at sætte 
grænsen op.

Dansk Folkeparti har lagt op til at forhøje reparation-
sgrænsen fra 65 til 75 procent. Det vil skabe mere 
beskæftigelse på landets værksteder.

Enhedslisten støttede forhøjelsen af reparationsgrænsen til 70% (2019) og 75% (2020). Vi 
vil afvente erfaringerne fra de forhøjelser, der nu og næste år træder i kraft. Afgørende er, at 
de biler, som repareres, lever op til de drift- og sikkerhedsmæssige krav, der stilles til biler. Vi 
tror, at grænsen er ved at være nået med de 75%.

Vi har i denne regeringsperiode været med til at hæve den til 75 pro-
cent. Og vi vil gerne være med til at drøfte en yderligere hævelse – så 
længe det ikke går på kompromis med sikkerheden.

Svar fra Alternativet (indhentet af AutoBranchen Danmark) Svar fra Dansk Folkeparti Svar fra Enhedslisten Svar fra Konservative
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Spørgsmål Ja Nej Hvordan/uddybning Ja Nej Hvordan/uddybning Ja Nej Hvordan/uddybning Ja Nej Hvordan/uddybning

AFGIFTER: Skal registreringsafgiften 
på biler sænkes yderligere?

Liberal Alliance vil afskaffe registreringsafgiften Ja, men på grønne biler. SF ønsker en markant grøn 
omlægning af beskatningen på personbiler, så benzin 
og dieselbiler, bortset fra de allermest energieffektive, 
bliver omkring 25.000 kroner dyrere, og elbiler bliver 
billigere. SF foreslår et tilskud på 50.000 kroner ved 
køb af en elbil.

Socialdemokratiet mener ikke, at der er brug for generelle afgiftsnedsættelser, men der er 
brug for at ændre afgifterne, så det bliver billigere at vælge grønne og sikre biler.

Ukendt. Men Venstre refererer til senest tre afgiftsnedsættelser, der har 
gjort det billigere at købe en bil i Danmark.

AFGIFTER: FL 2019 afsætter penge 
til nyt IT-system hos Skat. Formålet er 
på sigt en teknisk bilafgift. Har DK brug 
for et nyt registreringssystem til biler?

Liberal Alliance vil afskaffe registreringsafgiften Ukendt, men grønne biler skal kompenseres meget 
mere.

Vores bilafgifter skal moderniseres, så det i højere grad afspejler den teknologiske udvikling 
inden for brændstoføkonomi og sikkerhed

Det er regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Konservative) og Dansk 
Folkeparti, som står bag den pose penge. Regeringen står også bag 
den nye Transportkommissionen, som har til opgave at kigge på 
branchen som helhed, herunder bilafgifter.

AFGIFTER: Skal fradraget på nyt 
sikkerhedsudstyr i biler hæves?

Liberal Alliance vil helt fjerne registreringsafgiften, og det vil 
alt andet lige øge tilskyndelsen til at købe sikrere biler.

Ukendt Vores afgiftssystem skal gøre det mere attraktivt at vælge en sikker bil. Ukendt.

AFGIFTER: Bør Danmark indføre 
roadpricing?

Så længe personbiler er så hårdt beskattet som tilfældet 
er nu, bør man ikke indføre yderligere afgifter på brugen 
af biler.

SF vil indføre roadpricing, som afpasses efter, hvor 
meget trængsel der er. Afgiften vil være nul eller tæt 
på nul for personbiler på veje på landet, hvor der ikke 
er meget trafik, men høj i byerne og på befærdede 
veje. Taksterne skal være højest i myldretiden.
Roadpricing vil sikre mindre trængsel på vejene og 
være til gavn for klimaet, men det skal også være 
med at til at lukke det hul i statskassen, som for-
ventes at opstå, når der kommer mange flere elbiler 
med lavere afgifter på vejene.

Socialdemokratiet mener ikke, at danskerne skal betale for at køre på de veje, som de selv 
har finansieret over skatten.

Ukendt.

ELBILER: Skal der fuld afgift på elbiler 
i 2023?

Liberal Alliance vil afskaffe registreringsafgiften på alle biler, 
og vil gerne starte med de grønne biler.

Ukendt, men SF vil gøre det langt billigere at købe 
grønne biler.

Socialdemokratiet ønsker som nævnt en ændring af bilafgifterne, der vil tilgodese elbiler 
og andre biler med lille klimabelastning. I første omgang har vi arbejdet for at udskyde 
indfasningen af den nuværende registreringsafgift på elbiler.

Ukendt.

ELBILER: Er det realistisk, at DK har 1 
mio. elbiler i 2030?

Teknologien vinder frem. Det er derfor rigtig fornuftigt at 
have en ambition om massevis af elbiler i Danmark i 2030

Ukendt. Men SF bakker op at stoppet salget af 
benzin- og dieselbiler i 2030.

Ikke besvaret. Det er Venstres politik, og målsætningen stammer fra Lars Løkkes 
åbningstale i Folketinget i 2018.

ELBILER: Skal staten finansiere flere 
ladepunkter til elbiler?

Så snart udbredelsen af elbiler tager fart, vil der også været 
et kommercielt marked for ladepunkter. Det skal staten ikke 
tage sig af.

Ukendt. Socialdemokratiet har foreslået at staten skal finansiere tilslutningsbidraget for nye, hurtigere 
ladestandere. Så der kan sættes turbo på udbredelsen af ladestandere, hvor elbiler kan lade 
nok på 10 min. til at køre 150-350 km.

Ukendt

INFRASTRUKTUR: Støtter I en Kat-
tegatforbindelse?

En fast broforbindelse over Kattegat vil være med til at 
binde Danmark tættere sammen. Bilister mellem Jylland og 
Sjælland vil kunne spare op til to timers kørsel, afhængig af 
hvor de skal til og fra.

Fjernbusser over forbindelsen vil kunne sikre en hurtigere 
og nemmere forbindelse for den kollektive trafik mellem 
landsdelene. Dertil kommer, at en fast Kattegatforbindelse 
vil mindske trængslen på de fynske og østjyske motorveje 
og på den måde spare tid for endnu flere bilister og buspas-
sagerer.

Ukendt. Men SF har tidligere været med i aftaler, som 
har sat penge af til forundersøgelser.

Vi støtter som udgangspunkt en fast kattegatforbindelse og mener, at man skal undersøge 
mulighederne for en kombineret vej- og baneforbindelse

Der igangsættes i 2019 en forundersøgelse af en fast Kattegat-
forbindelse som vil være den første konkrete planlægningsun-
dersøgelse af projektet og vil således give et billede af, hvordan en 
fremtidig forbindelse potentielt kan se ud. Forundersøgelsen vil bl.a. 
indeholde undersøgelser af forskellige tekniske løsninger for den faste 
forbindelse (bro- og tunnelløsninger), mulige linjeføringer, screening af 
miljøforhold, geotekniske vurderinger samt trafikale, samfundsøkono-
miske og finansielle analyser.

INFRASTRUKTUR: Skal dieselbiler 
forbydes i København og andre 
storbyer?

Regeringen har foreslået at stoppe salg af nye diesel biler i 
2030. Til den tid vil markedet sandsynligvis have indhentet 
den politiske virkelighed, så der slet ikke produceres 
dieselbiler, hvorfor et forbud i de støre byer også vil være 
omsonst.

De store byer skal ifølge SF være dieselfri senest i 
2025, og bykommunerne skal med det samme have 
fri mulighed for at indføre skærpede miljøzoner. 
Desuden skal vi sørge for, at alle biler, som det of-
fentlige ejer eller bruger, bliver elektriske. Personbiler 
skal lægges om til el i 2019-2023, mens tunge 
køretøjer skal skiftes ud i takt med, at der indgås nye 
kontrakter.

Socialdemokratiet mener, at vi skal stoppe salget af nye dieselbiler fra 2030. Samtidig skal 
de gamle dieselbiler udfases af byerne i takt med at de skrottes fx via skærpede miljøzoner.

Ukendt.

INFRAKTUR Forventer I selvkørende 
biler på DK’s veje i næste valgperiode?

Det ved vi reelt ikke endnu. Når teknologien er klar og 
gennemprøvet ser vi ingen grund til, at der ikke skulle være 
selvkørende biler på vejene.

Ukendt Ikke besvaret. Ukendt.

ARBEJDSKRAFT: Skal flere unge 
vælge en erhvervsuddannelse?

Vi skal gøre op med uddannelsessnobberiet og forestillingen 
om, at alle unge skal tage en gymnasial uddannelse. Særligt 
i en tid hvor erhvervslivet skriger på arbejdskraft.

SF har længe kæmpet for at afskaffe det såkaldte 
omprioriteringsbidrag på erhvervsskolerne og 
AMU-skolerne. Og så foreslår vi at gøre eleverne 
i folkeskolen mere nysgerrige på erhvervsuddan-
nelserne ved eksempelvis at indføre en praktisk 
projektopgave og praktisk-musiske fag.

Regeringen vil spare på erhvervsuddannelserne fra næste år. Men vi har brug for flere 
faglærte, og derfor vil Socialdemokratiet styrke erhvervsskolerne.

Det er en politisk målsætning, at 25 procent af en ungdomsårgang skal 
søge ind på en erhvervsskole i 2020, og tallet skal løftes yderligere til 
30 procent. Nyeste tal fra Undervisningsministeriet viser, at hver femte 
elev, som forlader grundskolen (20,1 procent), i 2019 ønsker at beg-
ynde på en erhvervsuddannelse. Det er en stigning på 0,7 procentpoint 
siden sidste års søgning og 1,6 procentpoint siden søgningen i 2017.

ARBEJDSKRAFT: Skal det være let-
tere at trække udenlandsk arbejdskraft 
til DK?

Ja, særligt i en tid hvor virksomhederne skriger på arbejd-
skraft. Det er en af de største forhindringer for væksten de 
kommende år. Vi skal hjælpe danske virksomhederne med 
at stå stærkt i den globale konkurrence om dygtig og flittig 
arbejdskraft.

Ukendt. Men SF var imod at sænke beløbsgrænsen 
for, hvad udlændinge skal tjene i Danmark.

Danske virksomheder skal have mulighed for at hente dygtige medarbejdere til landet. 
Heldigvis har vi allerede gode og velfungerende ordninger for udenlandsk arbejdskraft.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg og beskæft-
igelsesminister Troels Lund Poulsen fremlagde i oktober 2018 21 
initiativer, der skal gøre det lettere og mindre bureaukratisk for danske 
virksomheder at tiltrække og ansætte udenlandsk arbejdskraft. Der er 
ikke var ikke politisk opbakning til de 21 punkter.

ARBEJDSKRAFT Skal reparations-
grænsen, der sikrer mange arbejdsp-
ladser i autobranchen, hæves?

Liberal Alliance har allerede været med til at hæve repa-
rationsgrænsen fra 65 pct. til 75 pct. i 2020, og vi er godt 
tilfredse med det niveau.

Ukendt. Men SF stemte imod L4, der betød ændring 
i registreringsafgiften og forhøjelse af reparations-
grænsen.

Socialdemokratiet mener, at det både ud fra et miljøhensyn og et jobhensyn er fornuftigt at 
hæve reparationsgrænsen.

Ukendt. Men det er regeringen med Venstre, som fra 2019 har været 
med til at hæve grænsen til 70% og til 75% i 2020.

Svar fra Liberal Alliance Svar fra SF (Indhentet af AutoBranchen Danmark) Svar fra Socialdemokratiet Svar fra Venstre (Indhentet af AutoBranchen Danmark)

Folketingsvalg
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Spørgsmål Ja Nej Hvordan/uddybning Ja Nej Hvordan/uddybning Ja Nej Hvordan/uddybning Ja Nej Hvordan/uddybning

AFGIFTER: Skal registreringsafgiften 
på biler sænkes yderligere?

Liberal Alliance vil afskaffe registreringsafgiften Ja, men på grønne biler. SF ønsker en markant grøn 
omlægning af beskatningen på personbiler, så benzin 
og dieselbiler, bortset fra de allermest energieffektive, 
bliver omkring 25.000 kroner dyrere, og elbiler bliver 
billigere. SF foreslår et tilskud på 50.000 kroner ved 
køb af en elbil.

Socialdemokratiet mener ikke, at der er brug for generelle afgiftsnedsættelser, men der er 
brug for at ændre afgifterne, så det bliver billigere at vælge grønne og sikre biler.

Ukendt. Men Venstre refererer til senest tre afgiftsnedsættelser, der har 
gjort det billigere at købe en bil i Danmark.

AFGIFTER: FL 2019 afsætter penge 
til nyt IT-system hos Skat. Formålet er 
på sigt en teknisk bilafgift. Har DK brug 
for et nyt registreringssystem til biler?

Liberal Alliance vil afskaffe registreringsafgiften Ukendt, men grønne biler skal kompenseres meget 
mere.

Vores bilafgifter skal moderniseres, så det i højere grad afspejler den teknologiske udvikling 
inden for brændstoføkonomi og sikkerhed

Det er regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Konservative) og Dansk 
Folkeparti, som står bag den pose penge. Regeringen står også bag 
den nye Transportkommissionen, som har til opgave at kigge på 
branchen som helhed, herunder bilafgifter.

AFGIFTER: Skal fradraget på nyt 
sikkerhedsudstyr i biler hæves?

Liberal Alliance vil helt fjerne registreringsafgiften, og det vil 
alt andet lige øge tilskyndelsen til at købe sikrere biler.

Ukendt Vores afgiftssystem skal gøre det mere attraktivt at vælge en sikker bil. Ukendt.

AFGIFTER: Bør Danmark indføre 
roadpricing?

Så længe personbiler er så hårdt beskattet som tilfældet 
er nu, bør man ikke indføre yderligere afgifter på brugen 
af biler.

SF vil indføre roadpricing, som afpasses efter, hvor 
meget trængsel der er. Afgiften vil være nul eller tæt 
på nul for personbiler på veje på landet, hvor der ikke 
er meget trafik, men høj i byerne og på befærdede 
veje. Taksterne skal være højest i myldretiden.
Roadpricing vil sikre mindre trængsel på vejene og 
være til gavn for klimaet, men det skal også være 
med at til at lukke det hul i statskassen, som for-
ventes at opstå, når der kommer mange flere elbiler 
med lavere afgifter på vejene.

Socialdemokratiet mener ikke, at danskerne skal betale for at køre på de veje, som de selv 
har finansieret over skatten.

Ukendt.

ELBILER: Skal der fuld afgift på elbiler 
i 2023?

Liberal Alliance vil afskaffe registreringsafgiften på alle biler, 
og vil gerne starte med de grønne biler.

Ukendt, men SF vil gøre det langt billigere at købe 
grønne biler.

Socialdemokratiet ønsker som nævnt en ændring af bilafgifterne, der vil tilgodese elbiler 
og andre biler med lille klimabelastning. I første omgang har vi arbejdet for at udskyde 
indfasningen af den nuværende registreringsafgift på elbiler.

Ukendt.

ELBILER: Er det realistisk, at DK har 1 
mio. elbiler i 2030?

Teknologien vinder frem. Det er derfor rigtig fornuftigt at 
have en ambition om massevis af elbiler i Danmark i 2030

Ukendt. Men SF bakker op at stoppet salget af 
benzin- og dieselbiler i 2030.

Ikke besvaret. Det er Venstres politik, og målsætningen stammer fra Lars Løkkes 
åbningstale i Folketinget i 2018.

ELBILER: Skal staten finansiere flere 
ladepunkter til elbiler?

Så snart udbredelsen af elbiler tager fart, vil der også været 
et kommercielt marked for ladepunkter. Det skal staten ikke 
tage sig af.

Ukendt. Socialdemokratiet har foreslået at staten skal finansiere tilslutningsbidraget for nye, hurtigere 
ladestandere. Så der kan sættes turbo på udbredelsen af ladestandere, hvor elbiler kan lade 
nok på 10 min. til at køre 150-350 km.

Ukendt

INFRASTRUKTUR: Støtter I en Kat-
tegatforbindelse?

En fast broforbindelse over Kattegat vil være med til at 
binde Danmark tættere sammen. Bilister mellem Jylland og 
Sjælland vil kunne spare op til to timers kørsel, afhængig af 
hvor de skal til og fra.

Fjernbusser over forbindelsen vil kunne sikre en hurtigere 
og nemmere forbindelse for den kollektive trafik mellem 
landsdelene. Dertil kommer, at en fast Kattegatforbindelse 
vil mindske trængslen på de fynske og østjyske motorveje 
og på den måde spare tid for endnu flere bilister og buspas-
sagerer.

Ukendt. Men SF har tidligere været med i aftaler, som 
har sat penge af til forundersøgelser.

Vi støtter som udgangspunkt en fast kattegatforbindelse og mener, at man skal undersøge 
mulighederne for en kombineret vej- og baneforbindelse

Der igangsættes i 2019 en forundersøgelse af en fast Kattegat-
forbindelse som vil være den første konkrete planlægningsun-
dersøgelse af projektet og vil således give et billede af, hvordan en 
fremtidig forbindelse potentielt kan se ud. Forundersøgelsen vil bl.a. 
indeholde undersøgelser af forskellige tekniske løsninger for den faste 
forbindelse (bro- og tunnelløsninger), mulige linjeføringer, screening af 
miljøforhold, geotekniske vurderinger samt trafikale, samfundsøkono-
miske og finansielle analyser.

INFRASTRUKTUR: Skal dieselbiler 
forbydes i København og andre 
storbyer?

Regeringen har foreslået at stoppe salg af nye diesel biler i 
2030. Til den tid vil markedet sandsynligvis have indhentet 
den politiske virkelighed, så der slet ikke produceres 
dieselbiler, hvorfor et forbud i de støre byer også vil være 
omsonst.

De store byer skal ifølge SF være dieselfri senest i 
2025, og bykommunerne skal med det samme have 
fri mulighed for at indføre skærpede miljøzoner. 
Desuden skal vi sørge for, at alle biler, som det of-
fentlige ejer eller bruger, bliver elektriske. Personbiler 
skal lægges om til el i 2019-2023, mens tunge 
køretøjer skal skiftes ud i takt med, at der indgås nye 
kontrakter.

Socialdemokratiet mener, at vi skal stoppe salget af nye dieselbiler fra 2030. Samtidig skal 
de gamle dieselbiler udfases af byerne i takt med at de skrottes fx via skærpede miljøzoner.

Ukendt.

INFRAKTUR Forventer I selvkørende 
biler på DK’s veje i næste valgperiode?

Det ved vi reelt ikke endnu. Når teknologien er klar og 
gennemprøvet ser vi ingen grund til, at der ikke skulle være 
selvkørende biler på vejene.

Ukendt Ikke besvaret. Ukendt.

ARBEJDSKRAFT: Skal flere unge 
vælge en erhvervsuddannelse?

Vi skal gøre op med uddannelsessnobberiet og forestillingen 
om, at alle unge skal tage en gymnasial uddannelse. Særligt 
i en tid hvor erhvervslivet skriger på arbejdskraft.

SF har længe kæmpet for at afskaffe det såkaldte 
omprioriteringsbidrag på erhvervsskolerne og 
AMU-skolerne. Og så foreslår vi at gøre eleverne 
i folkeskolen mere nysgerrige på erhvervsuddan-
nelserne ved eksempelvis at indføre en praktisk 
projektopgave og praktisk-musiske fag.

Regeringen vil spare på erhvervsuddannelserne fra næste år. Men vi har brug for flere 
faglærte, og derfor vil Socialdemokratiet styrke erhvervsskolerne.

Det er en politisk målsætning, at 25 procent af en ungdomsårgang skal 
søge ind på en erhvervsskole i 2020, og tallet skal løftes yderligere til 
30 procent. Nyeste tal fra Undervisningsministeriet viser, at hver femte 
elev, som forlader grundskolen (20,1 procent), i 2019 ønsker at beg-
ynde på en erhvervsuddannelse. Det er en stigning på 0,7 procentpoint 
siden sidste års søgning og 1,6 procentpoint siden søgningen i 2017.

ARBEJDSKRAFT: Skal det være let-
tere at trække udenlandsk arbejdskraft 
til DK?

Ja, særligt i en tid hvor virksomhederne skriger på arbejd-
skraft. Det er en af de største forhindringer for væksten de 
kommende år. Vi skal hjælpe danske virksomhederne med 
at stå stærkt i den globale konkurrence om dygtig og flittig 
arbejdskraft.

Ukendt. Men SF var imod at sænke beløbsgrænsen 
for, hvad udlændinge skal tjene i Danmark.

Danske virksomheder skal have mulighed for at hente dygtige medarbejdere til landet. 
Heldigvis har vi allerede gode og velfungerende ordninger for udenlandsk arbejdskraft.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg og beskæft-
igelsesminister Troels Lund Poulsen fremlagde i oktober 2018 21 
initiativer, der skal gøre det lettere og mindre bureaukratisk for danske 
virksomheder at tiltrække og ansætte udenlandsk arbejdskraft. Der er 
ikke var ikke politisk opbakning til de 21 punkter.

ARBEJDSKRAFT Skal reparations-
grænsen, der sikrer mange arbejdsp-
ladser i autobranchen, hæves?

Liberal Alliance har allerede været med til at hæve repa-
rationsgrænsen fra 65 pct. til 75 pct. i 2020, og vi er godt 
tilfredse med det niveau.

Ukendt. Men SF stemte imod L4, der betød ændring 
i registreringsafgiften og forhøjelse af reparations-
grænsen.

Socialdemokratiet mener, at det både ud fra et miljøhensyn og et jobhensyn er fornuftigt at 
hæve reparationsgrænsen.

Ukendt. Men det er regeringen med Venstre, som fra 2019 har været 
med til at hæve grænsen til 70% og til 75% i 2020.

Svar fra Liberal Alliance Svar fra SF (Indhentet af AutoBranchen Danmark) Svar fra Socialdemokratiet Svar fra Venstre (Indhentet af AutoBranchen Danmark)

Folketingsvalg
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Masser af mennesker så autobranchen 
vise sig frem ved DM i Skills

// Carsten Ritter, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

Mere end 51.000 tilskuere besøg-
te DM i Skills over tre dage i Næst-
ved i sidste uge. De så unge ta-
lenter vise deres færdigheder og 
kæmper om danmarksmesterska-
bet inden for deres fag, og lørdag 
eftermiddag kulminerede det hele 
med kåringer.

Philip Pedersen, LAKexperten, 
Elkjærgruppen i Lynge, løb med 
titlen som årets bedste autolake-
rer. Daniel Balsby, Molges Biler, 
løb med titlen blandt personvogns-
mekanikerne, mens Simon Jacob-
sen, Bayern AutoGroup Aalborg 
vandt hos karosseriteknikerne. 

Skills

”Jeg har en arbejdsgiver, som bak-
ker mig op, og jeg får opgaver, 
som jeg kan bruge til noget. Jeg 
får lov at prøve nye ting", siger Si-
mon Jacobsen i et roligt øjeblik 
efter kåringen, hvor vinderne i de 
43 håndværksfag kom på scenen 
og modtog statuette, diplom og 
håndtryk af statsminister Lars Løk-
ke Rasmussen. 

Hans svar faldt på spørgsmålet 
om, hvad der gør en læreplads 
god. Simon Jacobsen skal i gang 
med det, han kalder femte ho-
vedforløb midt i april.

Daniel Balsby er udlært som per-
sonvognsmekaniker om rundt reg-
net syv måneder. Han var glad og 
stolt over, at han vandt en meget 
tæt konkurrence med unge me-
kanikere, der alle viste et højt ni-
veau. 

”Jeg er super glad for, at have en 
praktikplads, hvor jeg får lov at 
lave alt muligt, og får mange for-
skellige opgaver og ser mange 
forskellige biler”, siger han og fort-
sætter:

”Jeg har altid interesseret mig for 
mekanik. Først rodede jeg med 
cykler og knallerter, og da jeg blev 
lidt ældre begyndte jeg med biler-
ne. Jeg glæder mig over at arbej-
de et sted, hvor der er mange en-
gagerede mennesker, som virke-
lig brænder for det, de laver. Det 
gør en forskel, og det er vigtigt, at 
en arbejdsgiver engagerer sig i 
sin lærling”, siger Daniel Balsby.

Philip Pedersen, der blev kåret 
som konkurrencens bedste auto-
lakerer, er gået en lidt anden vej 
end de øvrige. Han begyndte nem-
lig i gymnasiet.

”Jeg blev skoletræt og forlod gym-
nasiet i begyndelsen af 2.g. Min 
far er autolakerer, og det var en 
lidt impulsiv beslutning. Mindre end 
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Skills

24 timer efter at jeg var droppet ud 
af gymnasiet, begyndte jeg på tek-
nisk skole. Og det har jeg ikke for-
trudt. Jeg havde brug for, og lyst 
til, at arbejde med mine hænder,” 
fortæller Philip Pedersen.

også igen. Det betyder meget, at 
der er opbakning fra din mester og 
dine kolleger, men du skal også 
vise, at du vil”, siger han.

DM i Skills er blevet afholdt siden 
2011. Formålet er at skabe mere 
opmærksomhed og bevidsthed 
om erhvervsuddannelserne. Der-
for er det vigtigt, at uddannelser-
ne viser sig frem, og autobran-
chens fag havde alle en stand, 
hvor tilskuerne kunne få lov at 
prøve faget. Blandt andet havde 
autolakererne en sprøjtesimula-
tor, hvor tilskuerne kunne prøve 
at sprøjtelakere.

Næste års DM foregår i Bella Cen-
tret i København i januar 2020. 

Jeg har en arbejdsgiver, som bakker 
mig op, og jeg får opgaver, som jeg 
kan bruge til noget. Jeg får lov at 
prøve nye ting.

Han oplever, at det også afhæn-
ger af den enkelte lærling, om man 
får noget ud af sin uddannelse:

”Hvis du viser motivation og enga-
gement, hvis du lægger kræfter og 
interesse i dit arbejde, får du det 
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AUTOBRANCHEN 
DANMARK FINANS 
OPEN 2019
- i samarbejde med Santander Consumer Bank



DIN PARTNER PÅ AUTOGLAS

RING 70 12 55 55 
WWW.BILGLAS.DK

HVAD INDEHOLDER AFTALEN?
Udskiftning af for-, side- og bagruder samt 
reparation af stenslag

Du kan enten benytte Dansk Bilglas’ 25 afdelinger, 
eller få os ud til dig med  vores mobilservice

Mulighed for både statisk og dynamisk 
kalibrering af alle former for kameraer i forruder. 
Dette gælder på dit eller vores værksted

Maksimal fleksibilitet, vi benytter SIKA 
2-komponent lim ude på dit værksted, der 
gennemhærder til OEM styrke på kun 1 time

En hurtig og smidig service, hvor tilgængelighed 
er alfa og omega

“HUSK VI OGSÅ 
KOMMER UD 

TIL DIG!

AUTOBRANCHEN 
DANMARK FINANS 
OPEN 2019
- i samarbejde med Santander Consumer Bank



KORT•NYT

Ejerskab, 
forhandlerdød 
og elbiler
AutoBranchen Danmark var for nyligt i Berlin for at få præsente-
ret et omfattende analysearbejde om autobranchen, som britiske 
ICDP står for. De store emner var: forhandlerdød, nye former for 
ejerskab af biler og så elektrificering og eftermarkedet. Tenden-
sen er klar: Der kommer flere brugere og færre ejere af biler i frem-
tiden. Men hverken leasing eller delebilsordninger kommer til at 
vende branchen så meget på hovedet, at klassiske ejerskab eller 
førsteretten til en bil forsvinder. 

”Der er dybt i mennesker en dæmper for at dele, uanset hvor god 
tanken måtte være i forhold til miljø, klima, trængsel og så videre. 
Så måske er ejerskab fortid, men at være enebruger vil stadig be-
tyde rigtig meget i fremtiden”, fortalte Steve Young, der er analy-
tiker hos ICDP. 

”Flere og flere kunder forventer, at de dækkes bedre ind med et 
fast, månedligt bidrag, der sikrer den gennemskuelighed”, sagde 
Pascal Haubenreisser, der ligeledes arbejder hos ICDP. 

Forhandlere og elbiler
Et andet vigtigt tema var udviklingen i forhold til bilforhandlere. Ana-
lyser er klare: Forhandlerdød er overvurderet, men på ti år er antal-
let af forhandlere faldet med 16%. Men omsætningen er steget.  
Rigtig meget salg, rådgivning og kommunikation er blevet digitali-
seret, og ICDP ser ingen indikationer på, at det skulle stoppe. 

Hvad der til gengæld bliver svært er eftermarkedets evne til at tje-
ne penge på elbiler. Målinger fra ICDP viser nemlig, at den sam-
lede omsætning for hele eftermarkedet på 56 procent, hvis elbi-
lerne når markedsandele på 50 procent. Dog går salget stadig, 
med undtagelse af Norge, meget langsomt. 

Skat ændrer 
praksis: Nye regler 
for dobbeltmoms 
går igennem

Skattestyrelsen har den 2. april 
2019 udsendt et længe ventet 
styresignal (SKM2019.189), der 
ændrer på den skattemæssige 
praksis på området for moms på 
brugte bildele. Det sker på bag-
grund af en langvarige sag med 
virksomheden Sjelle Autogen-
brug.

I en juridisk kamp mellem Sjelle 
Autogenbrug og Skat slog EU-
Domstolen nemlig tilbage i janu-
ar 2017 fast, at Danmark og den 
danske stat ikke må opkræve så-
kaldte dobbeltmoms på blandt 
andet brugte bildele. Det såkald-
te styresignal,  som fastlægger 
eller ændrer praksis på et af skat-
teforvaltningens områder, bety-
der derfor, at Skattestyrelsen nu 
tager højde for EU-Domstolens 
fortolkning af reglerne.
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DASU

Stor interesse for at få autobranchen 
og motorsporten på skoleskemaet

// Carsten Ritter, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

Kalenderen er fyldt op, og skoler 
fra hele landet har allerede været 
eller skal på gokartbanen inden 
sommerferien. Med andre ord så 
peger tommelfingeren fortsat opad 
for Dansk Automobil Sports Uni-
ons skoleprojekt ”Hestekræfter på 
skoleskemaet”, som AutoBran-
chen Danmark er partner i sam-
men med Dansk Metal.

Over et forløb på fire uger, stifter 
skoleelever fra 7. til 10. klasse 
kendskab til både motorsport og 
autobranchen, når de i et tværfag-
ligt forløb inddrager både motor-
sport og bilviden i undervisningen 
i fag som matematik, fysik/kemi, 
samfundsfag og idræt. 

Undervejs skal eleverne måle C02-
udslip, de skal lave forskellige ud-
regninger, og de får fornøjelsen af 
at rode med en motor. 

”Vi kan bestemt ikke klage over in-
teressen. Både børn og lærere er 
glade for den undervisning, vi har 
lavet. Foreløbig har vi afsluttet med 
12 klasser, og vi når 30 inden som-
merferien. Flere medier har været 
på besøg, herunder de regionale 
TV2-stationer. Og foreløbig ligger 
der 20 aftaler i skoleåret, der be-
gynder efter sommerferien”, siger 
Mikkel Bøyesen, der er projektle-
der på skolearbejdet hos DASU. 
Til trods for at april måned er hæm-
met af en påskeuge, hvor skoler-

ne er lukket, skal 10 klasser alli-
gevel gennem undervisningen og 
køre gokart i Aarhus, Korsør, Ishøj 
og Auning. I marts var 14 klasser 
igennem. 

Vi kan bestemt 
ikke klage over 
interessen.
DASU har søgt fondsmidler til at 
skabe et tilsvarende projekt rettet 
mod ungdomsskoler. 

”Vi er meget imponerede over den 
interesse, som undervisningen ska-
ber hos de unge på skolerne. Og 
hos deres lærere. Vi håber be-
stemt, at arbejdet på sigt vil føre 
mere med sig, og at virksomheder 
i autobranchen får nemmere ved 
at rekruttere kvalificeret arbejds-
kraft”, siger Carsten Ritter, der er 
uddannelsesansvarlig i AutoBran-
chen Danmark.

”Vi hører også fra de tekniske sko-
ler, at det er vigtigt, at interessen 
for en uddannelse bliver vakt alle-
rede i folkeskolen. Derfor er dette 
arbejde vigtigt, og de virksomhe-
der, som vil sende en medarbej-
der ud for at tale med de unge, kan 
meget vel være dem, der på den 
lange bane, får succes med rekrut-
tering”, fortsætter han. 

NYT fra AutoBranchen Danmark // 23



Europa parlamentsvalg

EU-valget: Her er de fem vigtigste 
kampe for autobranchen

Forhandlerkontrakter 
Europa-Parlamentet besluttede i 2017, at de ville se på 
reglerne for franchising, da forskellige interessenter i 
årernes løb har påpeget, at der er en ubalance i magt-
forholdet mellem en franchisegiver og en franchisetager. 
Det Europæiske-Råd vedtog derfor en resolution i 2017 
vedrørende franchise, der pålagde Kommission at frem-
sætte et forslag. 

AutoBranchen Danmark arbejder sammen med den 
europæiske interesseorganisation, CECRA på, at auto-
branchen kommer ind under et nyt franchiseregelsæt, da 
vi mener, at det vil stille branchen bedre over for impor-
tørerne. Det gælder især i forhold til indgåelse og opsi-
gelse af forhandlerkontrakter, hvor bilforhandlerne står 
relativt svagt i dag. 

Vores holdning
Vi mener, at forhandleraftaler svarer til franchiseaftaler. 
Anvendelsen af et fælles regelsæt for franchiseaftaler – 
en såkaldt franchise-code og de mulige retlige foranstalt-
ninger, der gælder for franchiseaftaler, bør derfor også 
gælde for forhandleraftaler. 

Da der generelt set ikke findes EU-regler, der beskytter 
forhandlere ved indgåelsen og opsigelsen af forhandler-
aftaler, mener vi og CECRA, at der skal et fælles regel-
sæt til for, at magtbalancen mellem forhandlere og im-
portører ikke forrykkes yderligere til fordel for importøren. 

Tidligere har forhandleraftaler været omfattet af en ræk-
ke undtagelsesregler i konkurrenceretten, og derfor blev 
de ikke betragtet som franchiseaftaler. 

En anden grund til at forhandleraftaler ikke bliver kaldt 
franchiseaftaler er, at forhandleraftaler før hen indeholdt 
meget mindre og færre krav til forhandlere end de krav, 
der var fastsat for franchiseaftaler.

Forhandlere havde således større frihed, og fik lov til at 
sælge og vedligeholde biler på deres egne vilkår, hvorimod 
franchisetageren typisk skulle overholde strengere regler. 

Kravene til bilforhandlerne er imidlertid blevet strengere 
og langt mere omfattende gennem årerne. For eksem-
pel stilles der nu krav til store investeringer, og derfor 
er forskellen mellem de to aftaletyper blevet væsentligt 
reduceret og nu nærmest identisk. 

Bilforhandlerne vil derfor være klart bedre stillet, hvis de 
fremover kan blive omfattet af et nyt sæt franchise-reg-
ler, så det gamle ”magtforhold” mellem producenter og 
forhandlere kan blive genoprettet.

Den frie konkurrence om data 
Som reglerne er i dag tilhører bilernes data kun produ-
centerne. AutoBranchen Danmark mener på lige fod 
med FDM, resten af bilbranchen samt F&P m.fl., at der 
skal ny EU-lovgivning til, som gør det klart, at alle bildata 
i udgangspunktet tilhører bilejeren. 

Værdien af bildata anslås til billioner af dollar på globalt 
plan, og interessen for dataene rækker dybt ind i mange 
brancher udover autobranchen. 

Det gælder fx sundheds- og velfærdsindustrien, hotel 
og restaurationsbranchen og mange flere, der ønsker 
adgang til dataene og direkte kontakt til bilejerne. Det 
skyldes, at der ligger et meget stort forretningspotentiale 
i at kunne kommunikere direkte med bilens fører.

EU-parlamentet har besluttet, at kommissionen skal 
præsentere et balanceret udspil inden 2020, og her er 
det er vores krav, at udspillet sikrer: Det er imidlertid 
usikkert om Kommissionen kan leve op til fristen. Blandt 
eksperter i branchen, som fx ICDP, er der ingen tvivl om, 
at kommissionen har svært ved at finde en model, der 
kan regulere dataopsamlingen, bearbejdelsen af data og 
videreformidlingen.

Vores holdning
Data skal opsamles af en neutral server med adgang 
for alle.

Data bliver stillet til rådighed for alle via neutrale servere
Data bliver fri og åben konkurrence til en indbygget stan-
dardiseret platform i bilen, som i realtid giver alle lige 
muligheder for at kommunikere med bilens info-skærm 
og stemmestyring.

Slutdato for benzin- og 
dieselbiler skal være en 
fælles EU-regel
AutoBranchen Danmark anerkender regeringens mål-
sætning og vedkender sig et ansvar for at bidrage aktivt 
til klimaomstillingen inden for transportsektoren. 

Men det er også vores holdning, at beslutninger vedrø-
rende transport skal baseres på fælles EU-beslutninger, 

// Henrik Nordstrøm Mortensen, kommunikationskonsulent og Frank Korsholm, politisk chef i AutoBranchen Danmark
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Europa parlamentsvalg

Der skal være valg til Europa-Parlamentet den 26. 
maj 2019, og AutoBranchen Danmark giver her et 
overblik over de vigtigste emner inden for autobran-
chen, som har effekt for både bilsalg og eftermarke-
det. Det sker ud fra AutoBranchen Danmarks fem 
mærkesager.

Lovgivning mod kilometersnyd 
og skadesinfo ved brugte biler
Handel med brugte biler over grænserne antager et sta-
digt større omfang i takt med forbrugernes stigende be-
hov og relativt lave transaktionsomkostninger.

Markedet er dog relativt uigennemskueligt og mulighe-
den for svindel med kilometertallene og oplysninger om 
bilernes eventuelle skadesregister.

Det er naturligvis et kæmpe problem for forbrugerne, der 
i værste fald risikerer at købe katten i sækken. Biler, der 
reelt har kørt flere hundrede tusinde kilometer, er såle-
des ofte spolet tilbage.

I branchen tales der sjældent højlydt om problemet med 
spolingen, da det udstiller en i forvejen hårdt udfordret 
branche på troværdigheden. Men i branchen forlyder det, 
at måske omkring 25 procent af de brugte biler er spolet.

Udover forbrugerne, der tages ved næsen, giver spolin-
gen også en unfair konkurrence i markedet, hvor de ær-
lige forhandlere stilles dårlige end svindlerne. En spolet 
bil vil således kunne sælges betydeligt billigere end de 
”ærlige” biler.

Kamp mod flere administrative 
byrder – også ved GDPR
Implementeringen af GDPR har været en tung admini-
strativ byrde for erhvervslivet de seneste år.

Store virksomheder har haft de interne ressourcer, mens 
de små og mellemstore virksomheder har haft betyde-
lige eksterne omkostninger for at sikre at databeskyttel-
sesreglerne blev implementeret efter reglerne. 

Vores holdning
EU skal tage erfaringerne in mente og være yderst til-
bageholdende med at indføre nye regler, der pålægger 
virksomhederne nye byrder i de kommende år.

da biler af gode grund er mobile, og fordi handel med 
nye- og brugte biler er et stort internationalt forretnings-
område. 

Som følge af EU-reglerne for varernes frie bevægelig-
hed vil et isoleret dansk forbud mod salg af benzin- eller 
dieselbiler derfor være umuligt at praktisere. De kunder, 
som ønsker sig en benzin- eller dieselbil vil selv eller 
gennem importører skal kunne hente en benzin- eller 
dieselbil i et andet EU-land uden en slutdato.

Vores holdning
Den grønne debat om en slutdato for salg af benzin- og 
dieselbiler foregår primært i Danmark (Norge og Hol-
land) og spørgsmålet er om de store producentlande, 
Tyskland, Frankrig, Spanien og Italien overhovedet vil 
være med til et forbud.

Det er derfor vigtigt, at der arbejdes på et fælles sæt EU-
regler, da det vil være umuligt at administrere en isoleret 
dansk beslutning, og da det i givet fald vil føre til store 
forvridninger på bilområdet.

Vores holdning
Flere lande har taget skridt i retningen af at komme spo-
lingen til livs. Det gælder fx Belgien og Holland, hvor 
spolingen, ifølge CECRA, er bragt i nul. Danmark bør 
kigge på de gode eksempler. 

I Danmark har vi krav om periodiske toårige syn, når bi-
len bliver fire år. Derefter er det relativt svært at snyde 
med kilometertallene, men før de fire år er der til gen-
gæld store muligheder.

EU bør derfor tage lovgivningsmæssige skridt, der for-
byder spoling og som pålægger staterne at opbygge sy-
stemer, der begrænser svindelmulighederne ved salg af 
brugte biler.

1. Forhandlerkontrakter
2. Bildata 
3. Fælles EU-regler for en slutdato for salg af  

benzin- og dieselbiler
4. Kilometer-snyd
5. Kamp mod flere administrative byrder

De er på valg
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Nyt fra samarbejdspartnere

Salg af bilforsikringer giver værksteder 
meromsætning samt loyale og glade kunder

Et stigende antal medlemmer af 
Autobranchen Danmark benytter 
sig af partnerskabet med Gjensi-
dige Forsikring og sælger private 
bilforsikringer. For to bilhuse er 
forsikringssalget blevet en fast del 
af kundeplejen og et fornuftigt løft 
til omsætningen. 

Gulvmåtter, vinterdæk og service-
aftaler står på første side i bilsæl-
gerens ABC om mersalg. I de se-
neste år har Autobranchen Dan-
mark sammen med Gjensidige 
introduceret bilforsikringer som 
en ny måde at booste omsætnin-
gen ude i organisationens 1200 
medlemmer. Tilbuddet blev lan-
ceret i 2012 og benyttes i dag af 
en væsentlig andel af AutoBran-
chen Danmarks medlemmer. Iføl-
ge Ali Aliji, der er én af Gjensidi-
ges 5 partnerkonsulenter alloke-
ret kun til Autobranchen Danmark, 
er der en god forklaring på, hvor-

for så mange bilhuse benytter sig 
af partnerskabet.  

"Hvis det gøres systematisk, kan 
enhver bilforhandler nemt sup-
plere omsætningen ved at inklu-
dere forsikringssalg, når der sæl-
ges en bil. Samtidig oplever kun-
derne det ofte som en positiv 
overraskelse og en god service, 
at de samme sted kan få hele 
pakken", siger Ali Aliji, der er an-
svarlig for medlemmerne i Kø-
benhavn og omegn. 

Partnerskabet indebærer to pro-
dukter, hvor den eneste forskel er 
måden, bilforhandleren får provi-
sion. Med Premium forsikring mod-
tager sælgeren etableringsprovi-
sion for hver indgået forsikrings-
aftale, mens Premium+ forsikring 
giver et lavere førstegangsbeløb 
til gengæld for betaling af provi-
sion for hvert år aftalen løber. 

Ro i sindet hos kunderne
BMC Leasing i Horsens A/S var 
blandt de medlemmer af Auto-
branchen Danmark, der fra be-
gyndelsen kunne se fordelene i 
også at sælge forsikringer. Der 
skulle dog en helt særlig kundeop-
levelse til, før medarbejderne i 
virksomheden for alvor tog rollen 
som forsikringssælgere på sig. 

"Det helt store gennembrud kom, 
da vi desværre mistede en bilhan-
del. En ung kunde købte bilen hos 
en konkurrent i stedet, fordi han 
kunne få en forsikring med i kø-
bet der. Vi prøvede at fortælle, at 
vi også havde forsikringer, men 
det var for sent. Herefter satte vi 
salget af forsikringerne i system, 
og begyndte at være mere proak-
tive. Lige siden har vi givet den 
gas med forsikringer, og vi sæl-
ger rigtig mange", fortæller Jan 
Lorenzen, der er indehaver af 

BMC Leasing A/S
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BMC Leasing A/S sammen med 
Peter Hansen.

Virksomheden etablerer hver må-
ned mellem 150 og 200 leasing-
aftaler, hvoraf mere end 100 bli-
ver suppleret med en bilforsikring. 
Det giver en årlig omsætning på 
over en million kroner alene i pro-
vision. 

"Den her løsning gør det nemt for 
kunderne. Det er convenience for 
dem, at vi klarer det hele. Kunden 
får ro i sindet, forsikringsselskabet 
får en ny kunde og vi får lidt eks-
tra i kassen – win-win-win", forkla-
rer Jan Lorenzen med et smil. 

Vigtigt med eftermarked
Udover selve provisionen er der 
en række fordele for Autobran-
chen Danmarks medlemmer ved 
at deltage i partnerskabet. Bilfor-
handlere med eget skadesværk-
sted har eksempelvis mulighed 
for at booste eftermarkedet. Gjen-
sidige anbefaler nemlig altid kun-
den at få repareret en skadet bil 
samme sted, som de har købt bil-
forsikringen. 

"Eftermarkedet giver en rigtig god 
indtjeningsmulighed for værkste-
derne. Særligt fordi Gjensidige gi-
ver 10% ekstra i arbejdslønnen, når 
der er tale om forsikringsskader på 
biler, som værkstederne selv har 
solgt. Samtidig udbetaler vi også 
500 kroner ved totalskader, så me-
kanikerne ikke undersøger bilen 
forgæves", fortæller Tina Agerbæk, 
partnerkonsulent ved Gjensidige 
med ansvar for medlemmer på Fyn 
og i Sydjylland. 

Medarbejdernes motivation til at 
sælge forsikringer øges ved at 
belønne hvert salg med 150 point 
til Pondux sales club. Her bliver 

Derfor skal du sælge bilforsikringer
• Forhandleren får provision for hver forsikring, der sælges.  

 Sælges en Premium bilforsikring, gives en etableringsprovision.  
 Sælges en Premium+ bilforsikring, gives en etableringsprovi- 
 sion samt en årlig provision, så længe forsikringen er i kraft. 

• Bilerne kommer tilbage til dit værksted ved en forsikringsskade.
• Gjensidige lægger 10% ekstra til timeprisen på arbejdsløn ved 

forsikringsreparationer. 
• Gjensidige udbetaler 500 kroner ved totalskader, så du spilder 

ikke alle kræfter ved en totalskade.
• Den medarbjder, der sælger forsikringen får 150 point til Pondux 

sales club, hvilket svarer til 150 kroner. 
• 5 partnerkonsulenter udelukkende dedikeret til AutoBranchen  

Danmarks medlemmer står klar til at hjælpe dig. 
• Du modtager markedsføringsmateriale og oplæring i produkter og 

salgsstrategier. 

pointene sparet op og kan indlø-
ses til en lang række eksklusive 
produkter. 

Et godt forsikringsprodukt
For Per Christensen Automobiler, 
der både har bilsalg og værksted 
i domicilet i Rødovre, handler det 
ikke så meget om omsætning men 
mere om at yde den optimale ser-
vice – om aldrig at være nødt til 
at sige nej til kunden. 

"Det vigtigste for os er jo at sæl-
ge biler. Men hvis vi kan tilbyde 
noget ekstra, som gør kunden 
glad og får vedkommende til at 

føle sig rigtig godt behandlet, så 
gør vi gerne det. Det kan nemt 
være årsagen til, at den kunde 
kommer til os igen, næste gang 
der skal købes bil", siger Per Chri-
stensen. 

Bilforsikringen adskiller sig fra an-
dre på markedet ved, at det årlige 
antal kilometer er underordnet, og 
det samme er bopælskommunen. 

"Bilforsikringen er attraktiv for de 
fleste, men specielt de unge og 
førstegangskøberne kan spare 
mange penge ved at bruge vores 
tilbud", forklarer Per Christensen. 

Claus Manicus - Nordsjælland
claus.manicus@gjensidige.dk
mobil: 41 77 52 37

Samet Gürel - Midt- og Nordjylland
samet.gurel@gjensidige.dk
mobil: 41 77 53 42

Rasmus Krogh - Sjælland
rasmus.krogh@gjensidige.dk
mobil: 52 39 21 60

Ali Aliji - Storkøbenhavn
ali.aliji@gjensidige.dk
mobil: 28 74 90 69

Tina Agerbæk - Fyn og Sønderjylland
tina-holm.agerbaek@gjensidige.dk
mobil: 60 25 17 34
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Kurser

Benjamin Rud Elberth, der er en 
af landets førende eksperter i mar-
kedsføring på sociale medier, for-
tæller, at der er et stort potentiale 
for salg og markedsføring i auto-
branchen sammenlignet med an-
dre brancher. Dermed er der mu-
lighed for, at du kan overhale dine 
konkurrenter inden om i kapløbet 
om kunderne ved at professiona-
lisere din forretnings brug af so-
ciale medier.

”Mit indtryk af autobranchen er, at 
de hele tiden vil frem til det mest 
avancerede og – der hvor man 
kan omsætte opslagene til kroner 
og øre etc. – og det betyder, at de 
ofte springer vigtige trin over, som 
fx at bygge Facebook-siden rig-
tigt op og lune kunden op først. 
Men den går bare ikke på sociale 
medier. Konsekvensen ved den 
tilgang bliver, at der bliver sendt 
mange annoncer afsted, som en-
der med at koste alt for mange 

Sæt fart på dit salg ved strategisk 
brug af sociale medier

// Sebastian Feirup, digital redaktør i AutoBranchen Danmark

kroner. Hvis vi skal vende os mod 
bilernes verden, svarer det at have 
en Facebook-side, der ikke er sat 
ordentligt op til at køre ræs med 
håndbremsen trukket og det at 
springe direkte til salget som at 
sætte bilen i højeste gear og give 
den fuld gas, inden motoren er 
varm”, fortæller Benjamin.

Der er altså både penge at spare 
og at tjene ved at anvende de so-

ciale medier korrekt. Benjamin har 
samarbejdet med AutoBranchen 
Danmark om at udvikle en kursus-
række på 12 kurser landet over, 
så 150 medlemmer kunne få et di-
gitalt løft. Var du ikke med eller 
kunne du godt bruge at få nogle 
af rådene genopfrisket er her de 
vigtigste pointer fra kurserne.

To katte og en slutseddel 
Et ordsprog lyder, at man skal 
kravle, før man gå. Noget lignen-
de gælder, når det kommer til salg 
på sociale medier. Man kan ikke 
bare placere en annonce med et 
billede af en bil, et par linjer om 
specifikationerne og en knap, hvor 
der står ”køb”, og så forvente, at 
salgene ruller ind.

Kundernes interesse skal tændes 
før et salg kan gennemføres.

Benjamin Rud Elberths undervis-
ning tager udgangspunkt i model-

Hvem er Benjamin Rud Elberth?
Benjamin Rud Elberth har cv’et i orden. Han har rådgivet en per-
lerække af danske toppolitikere, er en flittig gæst på tv, hvor han 
også har været en del af et fast program på TV2 News om so-
ciale medier. Og så har han solgt alt fra rækkehuse, købmands-
varer, medlemskaber af golfklubberne rundt i landet til oplevel-
sesrejser på sociale medier. 
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len: ”kat-kat – konverter”. Det skal 
forstås sådan, at kunderne skal 
engageres med et par opslag, der 
ikke kræver noget af dem - det 
som Benjamin kalder katte, og når 
kunderne så er lune, så kan man 
begynde at præsentere dem for 
salgsopslaget - konverter. Og sær-
ligt salgsopslaget falder branchen 
meget naturligt:

”På mange måder er autobran-
chen en af de nemmeste bran-
cher, jeg har rådgivet. De er re-
sultatorienterede og for største-
delens vedkommende vant til at 
skulle sælge – både biler, værk-
stedsydelser, lakering, lifte etc. 
Og jeg har efterhånden hørt sæt-
ningen ”Vi er jo ikke på de socia-
le medier for at danse” flere gan-
ge. Der er autobranchen helt unik”, 
siger Benjamin Rud Elberth. 

Det at være salgsorienteret og 
dygtig til at sælge sig selv og de-

verse ydelser kan sagtens over-
sættes til at skulle sælge på so-
ciale medier. 

”Den gode sælger – den gode 
sælger kan vi nemmest arbejde 
med. Meget af det der virker i den 
rigtige verden, virker også på so-
ciale medier. Tag et salg for ek-
sempel. Det handler om at møde 
kunden på en god måde, få skabt 
en kontakt – med andre ord, lune 
dem op. Man går jo heller ikke 
bare hen og stikker en slutseddel 
i hånden på en kunde, der lige er 
gået ind i forretningen”.

Derfor er en af Benjamin Rud El-
berths pointer, at man skal holde 
op med at tro, at de sociale me-
dier er et fremmed land med egne 
skikke og regler. Hvis man tager 
udgangspunkt i det der virker for 
den gode sælger i butikken, så 
kan man komme langt. Det er de 
sammen teknikker der virker på 

Tjekliste til din virksomhedsside på Facebook: 
• Der skal være en om-sektion til højre på siden. 
• Brug gerne mennesker i coverbilledet – vis hvem I er.
• Sluk for anmeldelsesfanen (med mindre du KUN har positive anmeldelser)
• Sørg for at du har et kort med adresse på siden, der viser hvor i ligger.
• Tilføj jeres åbningstider
• Drop prisklasse: Ingen gider at være hverken dyr, billig eller moderate
• Brug en ”Ring nu”-knap, hvis du ikke har en hjemmeside, og en ”Læs mere”, hvis du har en hjem-

meside
• Husk, at du selv kan ændre din virksomhedssides ”brugernavn”. Det er placeret umiddelbart under 

logo og navn øverst til venstre på siden. Bemærk dog, at brugernavnet styrer din Facebookssides 
adresse (URL), og hvis du ændrer det, så skal du huske at opdatere alle links til din Facebooksi-
de: Autosignatur, fra hjemmesiden etc.

• Sluk for chatbotten, der automatisk popper up, når du har oprettet siden.
• Har din virksomhed en Instagramprofil? Så sørg for at den er knyttet til din virksomhedsside på 

Facebook. 

eksempelvis Facebook, som når 
man sælger i den ”rigtige” ver-
den. 

Lysten er der – tiden mangler
En af de ting, der har været me-
get tydelig på kurserne, er det tids-
pres kursisterne oplever. Rundt i 
hele Danmark hører vi den sam-
me fortælling. Tiden mangler. Man-
ge fortæller, at arbejdet med so-
ciale medier er en biting i deres 
arbejde ved siden af deres pri-
mære funktion som mekaniker, 
sælger eller leder – og der er des-
værre sjældent tid til at lune kun-
derne op, før man trykker på salgs-
knappen. Karakteristika for dem, 
der sidder med ansvaret er typisk 
de ”unge” i virksomheden” eller 
dem, der har bare en smule viden 
om Facebook. Noget der desvær-
re er unikt for autobranchen:

”Jeg oplever autobranchen som 
meget autodidakt, når det kommer 
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til sociale medier. På de kurser vi 
har holdt for AutoBranchen Dan-
marks medlemmer, har vi mødt 
meget få, der egentlig var uddan-
net til det, de sad og lavede. De 
havde alle sammen en primær-
funktion ved siden af som sælger, 
mekaniker eller noget helt tredje". 

Det forklarer måske også en af 
branchens digitale særkender. 
Forkærligheden for at fortælle om 
bilernes nørdede detaljer, frem for 
at tage udgangspunkt i kunder-
nes niveau og behov. Et særken-
de Benjamin Rud Elberth har bidt 
mærke i:

”Vi har virkelig kunne mærke, at 
de gerne vil fortælle om alle de 
her bil-nørdede ting som heste-
kræfter og cylindre. Men det sæl-
ger bare ikke biler. Ekstraudstyr 
for et normalt menneske er en 
kopholder. I dag sælger man bi-
ler ved at sælge en livsbegiven-
hed og slå på følelser og drøm-
me. Familiefaren tænder på, om 
der er plads til barnevognen og 
om hans unger er sikre i bilen – 
ikke hvor mange HK man kan få 
med en attraktiv finansiering”.

De gode råd
I mange måneder har Benjamin 
stået foran AutoBranchen Dan-
marks medlemmer og givet dem 
gode råd til, hvordan de løfter de-
res digitale salg til nye højder. Vi 
har her samlet de vigtigste råd:

Før man kan gå i gang med at sæl-
ge, er der en række ting, der skal 
være tjek på – præcis lige som en 
bil. Man sælger jo heller ikke en bil, 
før den er sat rigtig op – det sam-
me på Facebook. Sørg for at din 
Facebookside er sat korrekt op. Du 
kan følge Benjamins tjekliste.

Benjamin Rud Elberths tjekliste 
til det gode opslag på Facebook:
• Er der mennesker på?
• Er der øjenkontakt? 
• Er der emojis 
• Er der spillet på minimum én følelse?  

(glæde, begejstring, frygt etc) 
• Er det ”nemt” at interagere med?

Kurser

Når Facebookprofilen så sidder 
lige i skabet, kan arbejdet begyn-
de med at få lunet kunderne op 
og sælge til dem.

”Sørg for at kunderne er lunet godt 
op, før man begynder at sælge til 
dem – ellers vil effekten af salgs-
opslagene ikke virke særlig godt. 
Når man så har lunet dem godt 

op, og har styr på sine like-opslag, 
så kan man begynde at bruge an-
noncekroner, ellers ender man 
med at bruge rigtig mange penge 
på meget lidt effekt. Laver man 
en parallel til bilverdenen, svarer 
det lidt til at ville køre formel 1, før 
man har fået sit kørekort”.
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Kalender Bliv opdateret, tjek kalenderen på vores hjemmeside 
www.abdk.dk/kalender
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NytKalender

Branchemiddag på Gram Slot 
tirsdag den 7. april
Har du været med til dagens program på 
"Vores Autobranche", så kom til en festlig 
aften hvor Anders Breinholt underholder, og 
du bliver forkælet med lækker mad, vin og 
god musik.

Pris pr. person 

1.195 kr.

www.motormagasinet.dk/voresautobranche
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BILTORVET

Ring 88 82 62 60 eller skriv til support@biltorvet.dk for at høre mere om CarLite.

CarLite - Forhandlerhjemmeside
Til forhandlere, der vil have en simpel og velfungerende hjemmesideløsning

CarLite - Ready to launch 
Vi sætter din hjemmeside op med alt indhold, tilpasser farver, logo mm. Vi bruger vores kompentencer 

og rådgiver om, hvordan du får absolut mest ud af din digitale tilstedeværelse. 

10.000,- ekskl. moms

Flot og enkelt design

Integration med 
salgsprogrammet AutoDesktop

Effektiv bilsøgning

Nem vedligeholdelse

God brugeroplevelse 

Specialdesignet til bilforhandlere

Gratis bytteprisfunktion, hvis du 
annoncerer på biltorvet.dk
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