
Stilladsarbejdernes Landsklubs Landsmøde 2013 udtaler følgende: 
 
 
 
Nej til gammel, sur vin på nye flasker 
Nu kræver vi for alvor en ny politik 
 
Store dele af fagbevægelsen krævede op til Folketingsvalget i efteråret 2011 en ny politik. 
10 års forringelser i arbejdsmarkedspolitikken skulle afløses af en ny og aktiv arbejdsmarkedspolitik til 
gavn for lønmodtagerne og de svageste i samfundet. 
 
Stilladsarbejdernes Landsklub gik aktivt ind i valgkampen, med det klare formål ; 
Vi vil have en ny politik! 
 
Vi må konstatere at intet har ændret sig på Christiansborg: 

 Den nuværende regering siger som den tidligere regering at understøttelse og kontanthjælp skal 
ned, så skal der nok komme arbejdspladser. 

 Den nuværende regering siger som den tidligere regering at de fattigste, de studerende, de 
arbejdsløse må betale for at vi kan bevare velfærdssamfundet. 

 Den nuværende regering vil som den tidligere regering give skattelettelser til virksomhederne og 
til de rigeste, så skal der nok komme arbejdspladser 

 Den nuværende regering støtter arbejdsgiverne i at hvis vores løn bliver sat ned, så kommer der 
flere arbejdspladser 

 
Virkeligheden er en helt anden: 

 I 2007 havde de danske virksomheder ifølge Danmarks Statistik en opsparing på 24 milliarder 
kroner, men i løbet af fire år var den i 2011 vokset til omkring 165 milliarder kroner. Men de 
investerer ikke i danske arbejdspladser. 

 Vi danske lønmodtagere har holdt igen med lønkrav og haft direkte lønnedgang, men der lukkes 
fortsat masser af arbejdspladser. 

 Vi blev lovet forbedringer i arbejdsmarkedspolitikken. I stedet har vi fået yderligere forringelser i 
form af kontanthjælpsreform, fleksjobreform, dagpengereform og SU-reform 

 Vi blev lovet at forringelserne på kurser og efteruddannelse ville blive fjernet. Det er ikke sket. 
 Regeringen roser den danske model, men lægger op til love, som begrænser vores forhandlings- 

og aftaleret 
 
Vi vil derfor aktivt bakke op om de mange initiativer, som i løbet af de næste måneder vil prøve at tvinge 
Christiansborg politikerne til at vedtage en ny politik! 
Regeringen skal tvinges til at føre en politik til gavn for lønmodtagerne og de svageste. 
 
 
 
Vedtaget på Langsøhus, Silkeborg 2. marts 2013 
Jacob Jespersen, Landsklubformand 20 84 94 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS: 
Vores krav til partierne op til Folketingsvalget kan læses på næste side – vi har tilføjet status i 2013! 



 
Disse forringelser har VKO gennemført fra 2001 - 2011. Det er VKO-regeringens 
politik og Dansk Folkeparti har stemt for det hele! 

2013 

 Forringelser fra 2001 til 2011 Fik vi en ny 
politik ? 

1) Dagpengene   
Dagpengeperioden er halveret 
til 2 år. 

Det rammer os og vores familier – der er stor risiko for 
at ende på kontanthjælp efter 2 års ledighed 

Nej! 

Optjening af dagpengeret Optjening af dagpengeret er forøget fra 26 uger til 52 
uger 

Nej! 

Supplerende dagpenge er 
forringet. 

Max 30 uger med supplerende dagpenge. Det rammer 
os, som arbejder ude i det dårlige vejr. 

Nej! 

Langtidsledige; VKO har ingen planer for at hjælpe de mange 
langtidsledige i arbejde igen 

Måske 

   
2) Uddannelse   
Ingen AMU-kurser til ledige Mere end 800 AMU-kurser er nu på den forbudte liste. 

Det vil sige vi ikke må tage AMU-kurser når vi er 
ledige. Kran, truck, glatførekursus og meget andet. 

Ja 

Refusionen på kurser er 
nedsat til 80 % af 
understøttelsen. 

Det betyder at vi mister 21,- kr. pr kursustime eller 
arbejdsgiveren mister 21,- pr. time i tilskud. 

Nej! 

Tilskud til overnatning 
beskåret 

Tilskud til overnatning og fortæring ved AMU kurser 
er halveret 

Nej! 

   
3) Arbejdsmiljøet   
Der spares 50 millioner om 
året på arbejdsmiljøarbejdet 

Penge som arbejdsgivere og lønmodtagere plejer at 
bruge til et bedre arbejdsmiljø 

Måske 

Arbejdstilsynet bliver 
beskåret med 36 millioner 
 

Færre penge til AT, samtidig med at de nu skal holde 
øje med illegal arbejdskraft 

Ja 

Sygedagpenge Optjening af retten til sygedagpenge er ændret fra 13 
uger til 26 uger. Vi kan først få sygedagpenge, når vi 
har arbejdet i 26 uger. Urimeligt overfor de mange nye 
vi tager ind i branchen. 

Nej! 

   
4) Skattepolitikken    
Fradrag på 
fagforeningskontingent 

Man kan kun trække kr. 3.000 fra på fagforenings 
kontingentet. Det rammer de aktive klubber og de gode 
fagforeninger. Arbejdsgiverne kan stadig trække deres 
bidrag fra! 

Nej! 

Skattestop Det betyder manglende penge i kommunerne og det 
betyder fyringer i institutioner, skoler, 
kommunalarbejdere og mange andre 

Nej! 

Skattelettelser til de rigeste Det betyder manglende penge til skoler, 
børneinstitutioner og sygehuse 

Nej! 

   
5) Efterlønnen   
Efterlønsforliget Regeringen, Dansk Folkeparti og de Radikale har 

begået løftebrud. De ældre kolleger har hårdt brug for 
efterlønnen 

Nej! 

 


