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Pressemeddelelse 

SKAD har forventninger til ny regering

 
 
 5. oktober 2022 
 

FOLKETINGSVALG 2022 
 

Nu er valget udskrevet, og 1. november skal vi afgive 
vores stemme. SKAD har én stor bøn til en ny regering – 

sæt mindre virksomheder i centrum! 
 
Vi står foran en betydelig udfordring, som vi i Europa ikke har 

set siden anden verdenskrig. 
 
Danske virksomheder er hårdt ramt af voldsomme 

energipriser, en betydelig inflation og faren for at mange mindre virksomheder kan 
risikere at måtte lukke. Derved bliver der slukket for et tæt netværk af 
arbejdspladser, der skaber en levevej for rigtig mange Danskere, både ejerne og 
deres ansatte. 
 
Der er et stort behov for, at energiomkostningerne begrænses og der sættes loft 
over indtjening hos forsyningsselskaberne, samt at man ser på afgifter og 
energirelaterede udgifter. 
 
De aftalte lånemuligheder med gæld til staten er ikke en løsning, vi anser for 
gangbar. Så store udgifter kan ikke betales efter et år, når disse har bygget sig op 
som et kæmpe bjerg foran virksomheden. Der skal findes andre løsningsmodeller! 
 
 
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. 

 

  


