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1. Landsmøde i Stilladsarbejdernes Landsklub.
2. Nyt fra Priskurantudvalget
3. Overenskomst 2017
1) Landsmøde i Stilladsarbejdernes Landsklub.
Den 11 og 12 marts 2017 på Langsøhus i Silkeborg.
På landsmødet kan du møde kollegaer fra hele landet, og der er både tid til det
seriøse og det hyggelige.
Det er på landsmødet at vi vælger folk til poster i landsklubben og det er her at vi
beslutter i hvilken retning stilladsklubben skal arbejde.
Vi plejer at fylde Langsøhus helt op med stilladsarbejdere og gæster, og det bliver
som altid spændende, seriøst, men også hyggeligt, hvor du kan møde dine
kollegaer fra hele landet.
Det er de lokale stilladsklubber som vælger delegeret til landsmødet, efter antallet
af medlemmer i klubben, så hvis du gerne vil med til Silkeborg, skal du kontakte
din lokale klub.
Det er ikke kun stilladsarbejdere som deltager på landsmødet. Vi invitere også
gæster fra vores stilladsskoler og fra 3F.
Vi ses til landsmødet.

2) Nyt fra priskurantudvalget.
Der har været afholdt møde i priskurantudvalget.
På mødet var der forhandlinger om protokollater til den nye overenskomst for
byggeriet som for øjeblikket forhandles af 3F’s Byggegruppe og Dansk Byggeri.
Det kommer der mere information om dette ca. 1. Marts
Desuden er vi fortsat i gang med at forbedre hvidbogen.
På mødet havde vi også 3 principielle sager på dagsordenen;
a) +8 Afstivningshegn i Plustech overdækning
Arbejdsgiveren ville kun betale for et almindeligt hegn, efter pkt. 4.c. mens
kollegerne krævede afstivningshegn efter pkt. 10.i. afstivningshegn.
Der var enighed om at der skal betales for afstivningshegn efter pkt. 10.i. på
samme måde som i HakiTech’en
b) Kobling til fastholdelse af fodliste i svært stål
Et firma har kontrueret en kobling til at låse fodlisten i svært stål. Sjakket havde
krævet en kobling, firmaet ville kun betale for et fodlistelåsebeslag jf. pkt. 25.
Der var enighed om at der skal betales for en kobling idet koblingen skal spændes
på, som enhver anden kobling.

c) Pkt. 27 Flytning af montagedæk
Uenigheden drejer sig om sætningen ” Hvor montagedæk flyttes op til 2 meter
betales montageprisen, flytning over 2 meter betales med montage/demontageprisen”. I flere firmaer har der været uenighed om betaling for flytning
af montagedæk ved demontage.
Der blev opnået enighed om at der skal betales montagepris for flytning af
montagedæk, både ved opstilling og nedtagning af stillads, når montagedæk
flyttes ind til 2 meter.
Flyttes de over 2 meter betales for demontage og montage af montagedækkene.
Samtidig var der enighed om at ved ladetårne og lignende, hvor der kun er
arbejdsdæk i toppen, så anbefaler branchen at man lader alle dækkene ligge. Det
giver en mere sikker montage og demontage.
Det betyder også sikker montage og demontage af skakt og lignende

3) Overenskomst 2017.
Som sagt så forhandles der for øjeblikket om de nye overenskomster for 2017 og
frem. Når forhandlingerne er overstået, så er der 2 muligheder;
1) 3F og Dansk Byggeri kan ikke blive enige og så skal forligsmanden prøve at
finde en løsning, kan han ikke det, så er der konflikt og vi skal alle sammen strejke
2) 3F og Dansk Byggeri er blevet enige og forslaget sendes til afstemning blandt
os medlemmer;
a. Hvis der stemmes ja, så gælder den nye overenskomst
b. Hvis der stemmes nej, så er der konflikt og vi skal alle sammen
strejke
Det er altid vigtigt at alle de nye kolleger er medlem af klub og fagforening, men
hvis vi skal ud i strejke, så er det ekstra vigtigt for de nye at de er medlem ellers
kan de ikke få strejkeunderstøttelse.
Det er umuligt at sige om vi kommer ud i konflikt, men i Byggeriet har vi krav om;
• Mere i løn
• Bedre sygeløn
• Stop for socialdumping og krav om kædeansvar

