SKAD er en arbejdsgiver- og brancheorganisation der blev grundlagt i 1907. Vi rummer specielle nichebrancher i den frie del af branchen, der består af lak- og karrosseriværksteder,
køretøjsbyggere og motorcykelværksteder. SKAD sætter i mange sammenhæng standarden
i Danmark indenfor de faglige områder, og både SKAD og dennes medlemmer høster respekt
i branchen.
At skabe nyt, udvikle og arbejde for høj kvalitet er
nøgleord i vores virke. Som del af verdens største
organisation indenfor vores arbejdsområder, AIRC
International, samarbejder vi både i Europa, Skandinavien og over Atlanten. Mange af de ”kugler” vi
støber i Danmark, bygges på den store viden vores
kollegaer besidder. Også på den politiske front har
vi via organisationen direkte tilgang til EU, udenlandske myndigheder, tekniske instanser og politiske organisationer.

Det er vores målsætning at bidrage med viden og bistå myndigheder i at opnå den nødvendige brancheviden, for at sikre en korrekt og fornuftig implementering af regelsæt.
For at sikre kvaliteten ved reparation af trafikskadede køretøjer, tildeler vi via vores selskab Eurogarant Danmark, den europæisk anerkendte kvalitetsstandard Eurogarant.

Standarden sikrer en vedvarende kvalitet ved karrosseri- og autolakererarbejde. For at sikre uafhængigheden af standarden, er der indgået aftale
med FDM og Teknologisk Institut om auditering.
Repræsentanter for AIRC-medlemslande

Vi investerer mange kræfter i at sikre fri konkurrence, lægger rettesnoren for reparation af skadede
køretøjer, stiller skarpt på forsikringsselskabernes
virke og udstikker retningslinjer for standarder og
minimumskrav.
Samarbejde med myndighederne er vigtigt, og her
spiller SKAD en stor rolle for medlemsvirksomheder
og tusindvis af køretøjsejere, hvad angår lovgivning
på godkendelses- og afgiftsområdet. Vores sektion
for private borgere, The Freedom To Build – TFTB,
støtter op om vores arbejde og giver os styrke når
der skal forhandles på øverste niveauer.
EU-lovgivningen ændrer løbende på de vilkår vores
medlemmer møder i dagligdagen. Her er det vigtigt
at have adgang til viden og kompetencer, samt erfaringsværdier fra andre organisationer indenfor EU.

Korrekt opgørelse af skader er en væsentlig del af
vores arbejde. Værkstederne skal have betaling
for det nødvendige arbejde, for at bringe en bil tilbage i den stand, som den var før skaden skete.
Her henter vi løbende vigtige informationer fra
vores udenlandske kollegaer. AIRC International
holder desuden øje med de europæiske forsikringsselskaber, for at dele tendenser og handlinger blandt medlemmerne.

At opgøre en skade og få betaling fra selskaberne,
kræver forståelse, indsigt og kompetence. SKAD
har arbejdet i flere år for at danne grundlag for at
andre opgørelsessystemer kommer til Danmark.
August 2020 er det lykkes, at få det tyske system
DAT til landet, som giver mulighed for at opgøre
en skade korrekt. Vi har store forventninger til
DAT og accept af branchen. Vores søsterorganisationer i Tyskland, Østrig og Schweiz har bidraget
væsentligt for at åbne de fornødne døre til at
etablere de nødvendige forbindelser. Naturligvis
har vores samarbejdspartner, eflow a/s, skabt
grundlaget, der er nødvendigt, for at distribuere
og supportere systemet på dansk.
Som arbejdsgiverorganisation er vi indehaver af
Danmarks ældste landsdækkende overenskomst
med Dansk Metal. Desuden har vi en tiltrædelsesaftale med Malerforbundet.
Vores overordnede interesser repræsenteres af
SAMA – Sammenslutning af mindre arbejdsgiverforeninger og DA – Dansk Arbejdsgiverforening.

Også erhvervsuddannelse er et vigtigt område, som
SKAD arbejder på. Som faglig stærk organisation
sætter vi ikke kun retningslinjer for hele branchen,
men øver også indflydelse på både lærlingeuddannelse og efteruddannelse. Vi støtter løbende Skills
Danmark i vores faggrupper, hvilket bidrager til en
god synlighed af fagene.
Vores viden er eftertragtet, og mange bruger vores
publikationer og guidelines til opgradering af deres
handlinger.
SKAD bliver ofte kopieret. Det er vi stolte af, da det
viser at vi kan vores kram.

Politik kræver særlig bevågenhed. SKAD har løbende dialog med både ministerier, ministre, ordførere og embedsmænd. Som del af organisationen

for små og mellemstore virksomheder – SMVdanmark, har vi adgang til forskellige udvalg, der sikrer
os i at blive hørt.
På trods af vores relativ lille størrelse, så har vi formået væsentlige lovændringer og har sat dagsordenen i flere debatter.

Som debattør er SKAD kendt for at tage den varme
kartoffel op af ilden. Vi har været den første brancheorganisation i branchen på Facebook, og vi er
præsent på flere sociale medier, hvor vi er flittige
indlægsholdere. Der igennem har vi fået synlighed
og påvirket beslutningsprocesser.

Fri konkurrence er vital i vores arbejde. Vi er ikke
bange for at sikre synlighed af forhold, der kan
være problematiske. Også på EU-plan har vi tilgang
til politiske talerør, herunder AFCAR, der forsvarer
den frie branches rettigheder, herunder The Right
To Repair og adgang til data.

For at sikre den faglige udvikling af vores medlemmer, har SKAD gjort sig det til opgave at informere
løbende om nye teknologier, herunder bl.a. elbiler,
digitale sikkerhedssystemer, nye materialer, nye
reparationsmetoder, nyt værktøj og krav fra bilfabrikkerne, og meget mere.

Vi giver vores medlemmer kompetencer og styrke,
og vi går langt for at støtte dem i deres virke.

