
 

 
 

 

 

 
Resumé fra pressemøde med  
Dansk Byggeri og 3F 
12. december 2016 
 
 
”Mundvigene går mere opad end i 2010 og 2012, men træerne vokser ikke ind i 
himlen,” sagde administrerende direktør i Dansk Byggeri, Lars Storr Hansen, da 
han indledte pressemødet med en kort opsummering af den økonomiske for-
handlingsramme anno 2017 
 
Han fremlagde tre punkter, der er vigtige for Dansk Byggeri: 
 
Overenskomsten skal følge med tiden   
”Der sker meget på det teknologisk område i vores branche, og det ligger os 
meget på sinde, at vores overenskomster understøtter den udvikling, sagde han. 
 
Fleksibilitet  
Som et led i at følge med tiden, understregede Lars Storr Hansen, at det også 
indebærer at skabe fleksibilitet og lade flere forhandlinger foregå lokalt på den 
enkelte virksomhed. 
”Det er ude på virksomhederne, de ved, hvad de har brug for, så det giver me-
ning, at det er derude, de selv forhandler for eksempel arbejdstiden.” 
 
Belønning for at tage lærlinge 
Virksomheder, der tager ansvar for uddannelse og ansætter flere lærlinge skal 
belønnes.  
”45 procent af de små virksomheder med færre end seks ansatte siger, at de vil 
tage flere lærlinge, hvis det var billigere. Vi skal hjælpe dem med at gøre det 
muligt og belønne dem, der tager flere lærlinge,” sagde Lars Storr Hansen 
 
Gruppeformand i 3F, Kim Lind Larsen, mindede om, at flere virksomheder 
meldte om fyldte ordrebøger, og at produktiviteten var steget. ”Det er et godt 
udgangspunkt for at tage hul på nogle af de udfordringer som vi står overfor, 
sagde han.  Herefter fremlagde han resultatet af en undersøgelse som 3F har 
lavet blandt deres medlemmer, hvor de har spurgt, hvilke emner de mener er 
vigtige at tage op ved overenskomstforhandlingerne.    
 
Tryghed vigtigere end løn 
Ifølge undersøgelsen siger en tredjedel af 3F’s medlemmer, at det vigtigste 
punkt for dem ved de kommende overenskomstforhandlinger er arbejdsmiljø og 
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nedslidning.  
”Det er ikke noget, vi har set tidligere. Blandt vores lærlinge svarede 40 pro-
cent, at de ser arbejdsmiljø og nedslidning som en stor udfordring.” 
 
Løn og barsel 
Det andet vigtigste punkt for 3F’s medlemmer er løn herunder fuld løn under 
barsel 
 
Social Dumping  
Og som det tredjevigtigste punkt lå social dumping. ”Der har aldrig været så 
mange udlændinge i byggeriet som der er nu. Vores medlemmer ser det derfor 
som vigtigt, at der bliver skabt rammer, så de kan konkurrere på fair vilkår med 
deres udenlandske kolleger,” lød det fra Kim Lind Larsen 
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