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– også noget for dig



Erfa-gruppens formål
•  At arbejde for kran-blok- og føl-

gebilvognmændenes tekniske, 

uddannelses- og arbejdsmæs-

sige interesser.

•  At samarbejde med myndighe-

der, organisationer, institutio-

ner og leverandører om spørgs-

mål, der berører erhvervet.

Arbejdet foregår i et snævert 

samarbejde med DTL/ATL og i 

eget regi.

Sådan arbejder vi
•  Rådgiver DTL i spørgsmål, der 

berører kran-blok-området.

•  Har gennem DTL adgang til at 

kommentere love og andre reg-

ler, som har betydning for er-

hvervet.

•  Udsender jævnligt KRAN-BLOK 

Orientering med seneste nyt 

inden for området. 

Vores resultater
•  Har i samarbejde med en lig-

nende erfa-gruppe hos Dansk 

Byggeri forhandlet med myn-

digheder om udformningen af 

de nye bekendtgørelser og cir-

kulærer, der gælder for 

erhvervet.

•  Har fået ændret krancertifikat-

ordningen og fået bedre forsik-

ringer til medlemmerne.

Vores arbejde i fremtiden
Kran-Blok Erfa vil i fremtiden ar-

bejde på at styrke kontakten til 

alle berørte parter inden for kra-

ner, blokvognstransporter og 

følgebiler. Det vil sikre og for-

bedre vognmændenes position.

Mulighed for retshjælp
Alle medlemmer af Kran-Blok 

Erfa har mulighed for at få rets-

hjælp. For at få støtte til en sag 

skal den være principiel og have 

størst mulig betydning for re-

sten af medlemmerne. Det er 

styregruppen i Kran-Blok Erfa, 

der afgør, om din sag opfylder 

kriterierne.

Få rådgivning
Som medlem af Kran-Blok Erfa 

kan du få hjælp inden for hele 

DTL/Dansk Erhvervs område. 

Desuden har du adgang til fagli-

ge eksperter, som kan rådgive 

dig i specifikke spørgsmål til  

f.eks. kontrakter, arbejdsmiljø, 

forsikring og ved forhandlinger 

med bl.a. myndigheder og leve-

randører.

Kontingent
Kontingentet er p.t. 600 kr. halv-

årligt pr. virksomhed. Når du 

melder dig ind i Kran-Blok Erfa, 

betaler du desuden et indskud 

på 1000 kr. til erfagruppens 

rets-hjælpskasse.

Find flere oplysninger på 

www.dtl.eu
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