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Autoskadebranchen bløder – energipriserne er mangedoblet, hvilket specielt rammer
autolakerere hårdt, da der skal megen energi til, for at lakere biler i malerkabinen.
I SKAD er vi meget bekymret over udviklingen, da det kan betyde store røde tal på bundlinjen og
dermed faren for lukninger.
Oveni denne meget bekymrende udvikling, så giver nye teknologier i biler, elbiler og nye laktyper
yderligere udfordringer, der kræver både store investeringer og efteruddannelse. Hvis
forsikringsselskaberne fastholder denne prispressermetode, skærer kraftigt i rapporter og
dermed kan gå på kompromis med deres kunders sikkerhed, så ser det sort ud for
autoskadebranchen i fremtiden. Uden investeringer og efteruddannelse, vil moderne biler ikke
kunne bringes tilbage i den stand, som før skaden, hvilket vil betyde en væsentlig forringelse for
forsikringskunder og trafiksikkerheden. Også den lave tilgang af nyt blod til autoskadebranchen
er bekymrende. Det koster penge at uddanne nye dygtige svende.
Et konkurrencepræget marked kræver aktører, men når aktører presses til lukning, så vil
prisniveauet stige, hvad i bund og grund er en positiv udvikling, for dem der er tilbage. Men når
netop dygtige reparatører i autoskadebranchen presses, og de mindre dygtige vinder prisracet,
så er det en yderst usund udvikling.
Vi opfordrer derfor forsikringsselskaber i flok, at deltage i de stigende omkostninger, som resten
af samfundet jo skal. Indkøbsmagten er betydelig, og derfor er det også ene og alene
forsikringsselskabernes ansvar, at sikre, at biler fortsat kan repareres korrekt og i en god kvalitet.
Hvis man ikke justerer betalingen, så saver man grenen over, hvorpå man sidder.

SKAD er en arbejdsgiver- og brancheforening, grundlagt i 1907 af de daværende karetmagere.
Foreningen har en medlemskreds indenfor frie værksteder, der arbejder med lakering, karrosseri opretning, mekanisk reparation,
opbygning, ombygning, og servicering af både biler, tunge køretøjer og motorcykler.
Foreningen er den eneste teknisk baserede forening i brancherne og arbejder målrettet med at udvikle medlemmerne indenfor
disse områder.
TFTB – The Freedom To Build, er en sektion for privatpersoner, der ombygger på deres køretøjer.
SKAD er medlem af AIRC International, SMVdanmark og Dansk Arbejdsgiverforening via SAMA.
Foreningen er en aktiv aktør indenfor flere arbejdsgrupper hos forskellige styrelser, forsikringsskader og opgørelse,
arbejdsmiljøpolitik, elbilsikkerhed, og arbejder løbende politisk for tilpasning af gældende lovgivning.
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