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Forord
Konstruktørprofessionen er i vækst, fordi der er brug for konstruktø-
rernes kompetencer i nutidens og fremtidens byggeri, anlæg og drift. 
Fokus på kvalitet, bæredygtighed, totaløkonomi og effektive bygge-
processer med et minimum af fejl og mangler kalder på dygtige byg-
ningsprofessionelle. Det giver gode muligheder for konstruktørerne og 
Konstruktørforeningen (KF). 

Til gengæld er konkurrencen skærpet på alle fronter; internationalt og 
nationalt, for virksomhederne, den enkelte konstruktør og for foreningen. 
For både de overenskomstdækkede og for de mange, der er ansat på 
individuelle vilkår, er løn- og arbejdsvilkår under pres. Derfor er der mere 
end nogensinde brug for en stærk fagforening, stærke tillidsfolk, klubber 
og en dansk fagbevægelse, der formår at forny sig og stå sammen.
 
For den enkelte bygningskonstruktør betyder en stærk forening et 
stærkt fagligt fællesskab, bedre løn- og arbejdsvilkår, bedre karriere- og 
jobmuligheder, mere kvalitet i professionen og uddannelsen samt mere 
indflydelse på den lovgivning, der vedrører byggeriet. 

Konstruktørforeningen er konstruktørernes ledende forening, men vi er 
også parate til at åbne os for nye grupper af bygningsprofessionelle på 
samme kvalifikationsniveau som konstruktørerne, hvad enten de kom-
mer til os fra udlandet eller gennem nye danske uddannelser. 

For samfundet er KF en aktiv medspiller, der bidrager til at imøde-
komme samfundets krav til kvalitet, miljø og ressourceforbrug i det 
byggede miljø. 

Hvad	skal	foreningen?
I denne strategi- og handlingsplan kan du læse om, hvad KF overordnet 
forventer at arbejde med i de kommende år.

Det er vigtigt for en stringent ledelse af vores fælles anliggender for 
udviklingen af KF og medlemsdemokratiet, at bestyrelsen kan træffe 
beslutninger ud fra et accepteret værdigrundlag og nedfældede mål-
sætninger inden for KF’s kerneområder. KF’s Strategi- og handlingsplan 
er udarbejdet for at udgøre et sådant fundament. 

Forslag	til	godkendelse
Handlingsplanen diskuteres og godkendes af Konstruktørforeningens 
generalforsamling. Den plan, du har foran dig nu, skal diskuteres på 
generalforsamlingen i Vejle den 25. oktober 2014. Generalforsamlin-
gens kommentarer vil i fremtiden fremgå i referatet på bagerste side. 
Da der sker forandringer mellem generalforsamlingerne, er det besty-
relsens opgave og ansvar løbende at tilpasse den aftalte handlingsplan 
til strategien. 



Målsætninger

Konstruktørforeningen	vil:
 > Give medlemmerne udbytte og merværdi
 > Sikre medlemmerne kvalitet, tryghed, indflydelse og valg-

muligheder i profession, arbejdsliv, uddannelse og efter- og 
videreuddannelse

 > Rådgive og have relevante tilbud til medlemmerne, uanset 
om de er ledere, specialister, selvstændige, studerende eller 
ledige, og uanset hvilken branche og fase af deres arbejds-
liv de befinder sig i

 > Søge en balance mellem det enkelte medlems interesser og 
fællesskabets interesser både blandt de overenskomstdæk-
kede og dem, der er ansat på individuelle vilkår

 > Sikre udvikling af uddannelsen, så den forbliver på forkant 
med behov, tendenser og muligheder i byggeriet, og fast-
holde vidensniveauet blandt andet gennem standarder for 
meritoverførsel fra andre uddannelser

 > Øge kendskabet i samfundet til bygningskonstruktørerne 
og vores profession, og udbygge konstruktørernes og for-
eningens gode omdømme

 > Deltage i samfundsdebatten ud fra det perspektiv at byg-
geri af høj kvalitet, i processerne, i projektering, udførelse 
og drift giver samfundet mere værdi

 > Udbygge samarbejdet med andre faggrupper, organisatio-
ner og interessenter

 > Udbygge kontakten til og mellem medlemmerne i et stærkt 
fagligt fællesskab 

 > Sikre medlemmerne mulighed for direkte demokratisk ind-
flydelse i foreningens beslutningsprocesser og være parti-
politisk uafhængig

 > Fortsætte en positiv medlemsudvikling gennem fasthol-
delse og øget rekruttering af konstruktører, der er uorgani-
serede eller organiserede andetsteds.

Som	medlem	har	du	et	medansvar	
for,	at	KF	opfylder	målsætningerne.

Vision
KF vil fortsat være bygningskonstruktørernes 
faglige organisation og Danmarks største fag-
lige fællesskab og netværk for konstruktører 
og andre bygningsprofessionelle med fokus på 
samfundsnytte, kvalitet i byggeriet og interes-
sevaretagelse. 

Mission
Det er KF’s mål at skabe kvalitet, tryghed og 
muligheder i medlemmernes uddannelse, pro-
fession og arbejdsliv - og derigennem bidrage 
til samfundsudviklingen.

Værdigrundlag

Konstruktørforeningen:
 > Er den faglige organisation for bygnings-

konstruktører 
 > Er Danmarks største faglige fællesskab  

og netværk for bygningskonstruktører  
og andre bygningsprofessionelle

 > Definerer professionen og varetager  
konstruktørernes interesser inden for  
uddannelsen, professionen og arbejdslivet

 > Fremmer professionens relevans for og  
bidrag til samfundet

 > Er skabt af og ledet af bygningskonstruk-
tører og drevet af medlemmer.

Vision, mission  
og værdier
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Handlingsplan
Konstruktørforeningen	vil:
 > Definere, beskrive og profilere bygningskon-

struktørens arbejdsområder, kompetencer og 
kvalifikationer for at brande bygningskon-
struktørerne, således at disse sikres anerken-
delse i såvel byggesektoren som samfundet 
generelt 

 > Kommentere og agere i forhold til aktuelle 
byggepolitiske emner og projekter

 > Stille sig til rådighed for ekspertgrupper nati-
onalt og internationalt, herunder i regi af EU, 
hvis det har betydning for bygningskonstruk-
tørernes interesser

 > Drive et åbent fag- og byggepolitisk udvalg, 
der udvikler foreningens synspunkter på aktu-
elle byggepolitiske spørgsmål og samler for-
eningens repræsentanter og stemmer i diverse 
faglige sammenhænge

 > Samarbejde med andre faglige organisationer 
og brancheorganisationer for at fremme godt 
byggeri og gode arbejdsvilkår i byggeriet

 > Afholde faglige arrangementer for medlem-
mer og andre interesserede.

På	det	fag-	og	byggepolitiske	område	er	
målene:

 > At sikre kvaliteten i det byggede miljø til gavn for den en-
kelte borger og samfundet

 > At definere bygningskonstruktøren som en profession, der 
gør gavn for samfundet

KF	vil	arbejde	for	at:
 > Bygningskonstruktørernes kollektive viden og rolle i 

bygge sektoren bidrager til samfundets udvikling
 > Bygninger fremstår med en sådan byggeteknisk kvalitet, 

at vi som bygningskonstruktører fagligt kan stå inde for 
og være stolte af dem

 > Lovgivning på byggeområdet fremmer kvalitet
 > Godt og helhedsorienteret byggeri er baseret på totaløko-

nomiske overvejelser og den bæredygtige forståelse
 > Projektering, udførelse og drift inden for nybyggeri, anlæg 

eller renovering, foregår efter høje faglige standarder og 
gennem effektive processer

 > Byggeri skal foregå i en atmosfære af tillid og positivt 
samarbejde

 > Nye samarbejdsformer og nye metoder i projekterings- og 
byggeprocesser fremmes og medvirker til at effektivisere 
og højne kvaliteten i byggeriet, minimere belastningen af 
miljøet og optimere arbejdsmiljøet

 > Konkurrencen nationalt og internationalt er fair og fri, og 
bidrager til at sikre fornuftige priser på byggeri og udvikling 
af billigere og bedre byggekomponenter og -materialer

 > Byggebranchens videns- og uddannelsesniveau fremmes 
ved kontakt og samarbejde mellem forskning, uddannelse 
og erhverv, bl.a. ved at bygningskonstruktører aktivt tager 
del i faglige styregrupper og netværk.

Vision, mission  
og værdier Det fag- og bygge-

politiske område
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For	det	internationale	arbejde	er	målene:
 > At opnå høj kvalitet og effektive byggeprocesser i byggeriet 

internationalt, i EU og Norden
 > At skabe erfaringsudveksling og fælles standarder inden for 

byggeriet, hvor det er relevant, især i forhold til bæredyg-
tighed, digitalisering og uddannelse

 > At højne anerkendelsen af bygningskonstruktørernes og 
andre bygningsprofessionelles erhvervsmæssige kompe-
tencer og mindske barrierer for bygningskonstruktørernes 
professionelle bevægelighed

 >  At skabe gode regulerede arbejdsvilkår i byggebranchen 
på tværs af landegrænser og uden social dumping og unfair 
konkurrence. 

KF	vil	arbejde	for	at:
 > Udbrede bæredygtighed og innovation i byggeriet på tværs 

af EU og Norden, og at der som et led i dette sker en ud-
veksling af erfaring og debat om fælles standarder i forhold 
til for eksempel energimærkning, energianalyse, digitalt 
byggeri, uddannelse og arbejdsmiljø

 > Udbrede anerkendelsen af bygningskonstruktørernes ud-
dannelse og erhvervsmæssige kompetencer i Europa og 
fjerne barrierer for konstruktørernes bevægelighed i de 
EU-lande, hvor de findes

 > Styrke et internationalt samarbejde i den europæiske fag-
bevægelse gennem FTF’s og de andre hovedorganisationers 
internationale repræsentation, og styrke det fagprofessi-
onelle samarbejde mellem bygningsprofessionelle gennem 
for eksempel AEEBC og Nordisk Byggsymposium.

Det internationale 
arbejde

Handlingsplan
Konstruktørforeningen	vil:
 > Arbejde internationalt, blandt andet gennem 

AEEBC, Nordisk Byggsymposium, FTF og 
den europæiske fagbevægelse for kvaliteten 
i byggeriet, for gensidig anerkendelse af de 
bygningsprofessionelles kvalifikationer i EU 
og Norden og for gode arbejdsvilkår

 > Sætte relevante byggepolitiske spørgsmål af 
international betydning til debat blandt vores 
internationale partnere og hjemlige politikere, 
herunder f. eks. spørgsmål om bæredygtig-
hed, uddannelse og arbejdsvilkår

 > Udbrede EurBe-kortet og et tilknyttet stu-
denter/trainee-kort

 > Oplyse om barrierer for bygningskonstruktører 
i enkelte EU-lande

 > Bruge Nordic Built-Charter og det nordiske 
uddannelsesprojekt til at skabe indbyrdes 
kendskab til hinandens uddannelser og fag-
lighed i Norden og et fælles brand udadtil for 
bæredygtigt byggeri 

 > Rådgive vores studerende og færdiguddan-
nede medlemmer om studier og jobs uden for 
landets grænser.

6



Handlingsplan
Konstruktørforeningen	vil:
 > Samarbejde positivt og konstruktivt med ud-

dannelsesinstitutionerne for derved at bidrage 
til kvalitet og relevans i uddannelsens udbud, 
forskning og udviklingsarbejde samt efter- og 
videreuddannelser

 > Støtte og deltage i lokale/regionale uddan-
nelsesudvalg, advisory boards og bestyrelser 
på uddannelsesinstitutionerne for derved at 
bidrage til, at disse fungerer hensigtsmæssigt

 > Beskrive og kommunikere budskabet om byg-
ningskonstruktørernes profession og kompe-
tencer over for relevante parter

 > Sætte fokus på bygningskonstruktørernes 
brede kernekompetencer med særligt fokus 
på ledelse, kvalitet, byggeteknik, procesfor-
ståelse, kommunikation (skriftlig, visuel) og 
energirenovering 

 > Bidrage i relevante sammenhænge (udvalg, 
arbejdsgrupper o.l.), som tjener til en styr-
kelse af uddannelsen og viden om faget.

 > Maksimere kvaliteten af det arbejde, der sker 
i regi af KF’s udvalg, arbejdsgrupper og re-
gioner

 > Påvirke den offentlige dagsorden således, at 
det til stadighed er kvalitet i uddannelserne, 
der er omdrejningspunktet - ikke økonomiske 
og/eller uddannelsesorganisatoriske

 > Yde bistand til og samarbejde med de stude-
rendes organisationer

 > Bidrage til udvikling, udbud og beskrivelse af 
relevante efter- og videreuddannelsestilbud 
til bygningskonstruktører i samarbejde med 
medlemmer og udbydere.

På	uddannelsesområdet	er	målene:
 > At værne om og udvikle bygningskonstruktøruddannelsens 

høje faglige niveau, omdømme og fremadrettede fokus
 > At samarbejde effektivt og konstruktivt med uddannelses-

steder og interessenter
 > At sikre rammer og muligheder for efter- og videreuddan-

nelsesmuligheder.

KF	vil	arbejde	for	at:
 > Ensartet høj kvalitet og relevans i alle uddannelsens udbud. 

Herunder gode studiemiljøer, kvalitet i underviserkompe-
tencer, flerfagligt samarbejde med uddannelser på samme 
kvalifikationsniveau og professionsrelevante forsknings- og 
udviklingsprojekter

 > Bevare uddannelsen som en 3½-årig enhedsuddannelse på 
professionsbachelorniveau og karakteriseret ved et særligt 
samspil mellem teori og praksis

 > Øge fokus på uddannelsen i relation til andre uddannelser, 
herunder merit med fokus på kernefaglighed og beskæfti-
gelsesmuligheder

 > Sørge for, at uddannelsen med en professionsvinkel bidra-
ger til forskning og udvikling både nationalt og internati-
onalt

 > Sikre at uddannelsen er spydspids for innovation og på for-
kant med udviklingen i byggeriet og på arbejdsmarkedet

 > Hæve kendskabet til og anerkendelsen af uddannelsen 
blandt potentielle studerende, aftagere og interessenter. 

 > Styrke samarbejdet med erhvervsliv og interessenter med 
fokus på uddannelsens relevans og dimittenders beskæf-
tigelse

 > Skabe relevante efter- og videreuddannelsesmuligheder.

Uddannelses- 
området
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For	indsatsen	for	konstruktørernes	arbejdsliv	
er	målene:
 > At yde medlemmerne rådgivning af høj kvalitet på medlem-

mernes egne præmisser.
 > At opnå de bedst mulige ansættelses- og udviklingsvilkår 

for hvert enkelt medlem inden for alle beskæftigelsesområ-
der, hvad enten medlemmet er ansat på individuelle vilkår 
eller under en overenskomst.

 > At forebygge ledighed og forbedre beskæftigelsesmulighe-
derne for bygningskonstruktører gennem en bred indsats, 
herunder arbejde for at gøre fagets mange anvendelsesmu-
ligheder så kendt som muligt.

 > At forbedre mulighederne for, at foreningens tillidsrepræ-
sentanter kan varetage deres hverv på arbejdspladserne, 
og at der i videst muligt omfang dannes klubber og indgås 
overenskomster på de virksomheder, hvor konstruktørerne 
arbejder.

KF	vil	arbejde	for	at:
 > Sikre arbejdsvilkår, som afspejler uddannelsens og den en-

keltes kompetenceniveau for bygningskontruktører i alle 
brancher 

 > Yde det enkelte medlem effektiv rådgivning og juridisk bi-
stand i alle situationer, hvor medlemmets arbejdsliv kræver 
det: For eksempel i forhold til jobsøgning/CV, kontraktind-
gåelse, bistand til forhandling af løn, bistand ved opsigel-
ser, sikring af ligebehandling, bistand og lån ved konkurs, 
retshjælp, bistand af socialrådgiver, stressforebyggelse og 
stressafhjælpning

 > Indgå overenskomster, hvor det er muligt, med fair rammer 
for løn- og arbejdsvilkår, der matcher medlemmernes ud-
dannelsesniveau

 > Gøre arbejdspladsklubber, regionale netværk, konstruktør-
netværk og tillidsrepræsentanter til en naturlig del af kon-
takten og samarbejdet mellem bestyrelse og medlemmer på 
så mange beskæftigelsesområder som muligt

 > Støtte og udvikle tillids-, MED- og arbejdsmiljørepræsen-
tanters kompetencer, så de effektivt og smidigt kan vare-
tage medlemmernes interesser på den enkelte arbejdsplads

 > Øge kendskabet til bygningskonstruktørerne, både i og 
uden for byggesektoren, for at sætte fokus på fagets 
mange anvendelsesmuligheder og forbedre konstruktører-
nes samlede beskæftigelse

 > Understøtte bygningskonstruktørernes muligheder for be-
skæftigelse i udlandet.

Konstruktørernes  
arbejdsliv

Handlingsplan
Konstruktørforeningen	vil:
 > Effektivisere foreningens medlemsservice 

yderligere, så der ydes konkurrencedygtig 
rådgivning, vejledning og juridisk bistand af 
høj kvalitet til rette tid og sted - og i det rette 
omfang

 > Øge bevidsthed og viden om forebyggelse af 
stress og yde en effektiv hjælp til behandling 
af stress

 > Forbedre de enkelte medlemmers lokale løn-
forhandling både inden for det offentlige 
og på det private arbejdsmarked, herunder 
fortsat udbyde kurser i lønforhandling og 
udbygge KF’s egen kapacitet til at hjælpe 
medlemmerne med lønforhandling gennem 
relevant lønstatistik og individuelle råd 

 > Sikre bygningskonstruktører en fair behand-
ling i beskæftigelsessystemets forskellige 
grene (jobcentre og a-kasser) ved for eksem-
pel at sikre bedst mulig adgang til kompeten-
ceudvikling og andre aktiveringsmuligheder 
med et fagligt udviklende perspektiv

 > Afholde konferencer for tillidsrepræsentanter 
og kontaktpersoner på tværs af ansættelses-
områder og til stadighed forsøge at udvikle 
og udbyde relevante kursustilbud for tillids-
repræsentanter 

 > Tilbyde og facilitere netværk, der kan bruges 
til erfaringsudveksling, og arbejde for dan-
nelse af flere arbejdspladsklubber

 > Sikre fortsat overenskomstdækning i den 
private sektor og udbygge den på udvalgte 
områder

 > Samarbejde med partnere som for eksempel 
FTF og FTF-A, pensionsselskaber og forsik-
ringsselskaber, der kan levere ydelser og ser-
vice, der fremmer KF’s arbejde med at sikre 
bygningskonstruktørerne det bedst mulige, 
hele arbejdsliv



På	kommunikationsområdet	er	målene:
 > At synliggøre hvad kvalitet i byggeriet og effektive bygge-

processer betyder for samfundet, og at det drives af vel-
uddannede konstruktører og andre bygningsprofessionelle.

 > At skabe mere synlighed og viden omkring konstruktør-
professionen i samfundet, på arbejdsmarkedet og blandt 
beslutningstagerne.

 > At udvikle selvforståelsen i professionen gennem dialog 
om professionen blandt foreningens medlemmer og andre 
interessenter.

 > At synliggøre Konstruktørforeningens arbejde og styrke 
Konstruktørforeningen gennem information til og styrket 
dialog med nuværende og potentielle medlemmer.

KF	vil	arbejde	for	at:	
 > Debatten om byggeriet handler om kvalitet og effektivitet, 

og at hensyn til kvalitet, bæredygtighed, uddannelse og 
ordentlige arbejdsforhold betaler sig

 > Flere beslutningstagere, branchefolk og borgere end i dag 
får kendskab til konstruktørerne perspektiv, synsvinkel, 
kompetencer og vilkår 

 > Konstruktørerne og Konstruktørforeningen er synlig i sam-
fundsdebatten som relevante videnspersoner gennem ind-
læg og debat på flest mulig platforme i fagpressen og ved 
aktuelle begivenheder

 > Vores tilstedeværelse på de sociale medier udbygges for 
at blive mere synlige og få mere dialog med medlemmer 
og andre interessenter om konstruktørerne og Konstruk-
tørforeningen

 > Foreningens omdømme styrkes yderligere, og foreningen 
generelt omtales som en forening, hvor man er en del af et 
fagligt fællesskab og har gavn af den fag- og byggepoliti-
ske indsats, som giver værdi for medlemmerne.

Konstruktørforenin- 
gens kommunikation

Handlingsplan
Konstruktørforeningen	vil:
 > Følge samfundsdebatten om byggeri og andre 

emner, og kommentere den gennem egne ny-
heder, presseindlæg og kommentarer

 > Sikre at medlemmerne ved, hvorfor de er 
medlemmer, og hvad deres udbytte af med-
lemskabet er

 > Udgive informationsmaterialer om professio-
nen og foreningen

 > Etablere en vidensbank med statistik om kon-
struktører og andet

 > Udgive et interessant og spændende med-
lemsblad så ofte som økonomi og andre res-
sourcer gør det muligt

 > Udsende differentierede elektroniske nyheds-
breve til forskellige målgrupper

 > Drive et attraktivt og moderne website, der er 
en hjælp for medlemmerne og de forenings-
aktive, og som understøtter foreningens kom-
munikation og samarbejde med medlemmerne 
(i forbindelse med rådgivning og hjælp, job-
søgning, kurser og arrangementer og aktivite-
ter i foreningens regioner, udvalg og netværk)

 > Sørge for at flest mulig relevante løsninger for 
og tilbud til vores medlemmer er til rådighed 
på nettet, især gennem foreningens hjemme-
side

 > Være til stede på debatarrangementer, messer 
og andre offentlige begivenheder, hvor det er 
relevant at oplyse om konstruktørerne og for-
eningen
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Handlingsplan
Konstruktørforeningen	vil:
 > Sætte fokus på fastholdelse af nuværende 

medlemmer ved at forstå udmeldelsesmønstre 
bedre og tage kontakt til udmeldelsestruede

 > Rekruttere flere bygningskonstruktører gen-
nem bedre information og tættere opfølgning 
på mulige medlemmer - herunder dimittender

 > Udvikle værktøjer til de foreningsaktive, der 
kan støtte deres aktivitet. Det kan for eksem-
pel være i form af internetfora, opgavebeskri-
velser, oplæring eller uddannelse 

 > Implementere nye it-systemer til understøt-
telse af medlemsrådgivning, sagsbehandling, 
medlemsadministration og digital kommuni-
kation

Organisationen er et middel til at opfylde vores formål og ikke 
et mål i sig selv. Målet for organisationsudviklingen er derfor 
at opnå de politiske og interessemæssige formål så effektivt 
som muligt og ved anvendelse af så få ressourcer som muligt.

For	organisationsudviklingen	er	målene:
 > At Konstruktørforeningen er et levende netværk og en res-

source for foreningens medlemmer, skabt af medlemmerne 
og for medlemmerne

 > At foreningen er en brugbar ramme for de medlemmer, der 
vil være aktive omkring profession og interessevaretagelse, 
og et attraktivt tilbud til dem, der primært ser foreningen 
som en slags forsikring

 > At fastholde og helst forøge organisationsprocenten blandt 
de erhvervsaktive bygningskonstruktører og de studerende 
for ad den vej opnå den maksimale kapacitet til at varetage 
medlemmernes interesse

 > At foreningen drives med så få ressourcer som muligt og 
kun de ressourcer, der er nødvendige for at opfylde for-
eningens mål.

KF	vil	arbejde	for	at:
 > Foreningen får flere medlemmer
 > Foreningen fortsat kun driver aktiviteter, der skaber værdi 

for medlemmerne, hvad enten det er på kort eller langt sigt, 
direkte eller indirekte

 > Foreningens aktive organer og aktive medlemmer (i besty-
relse, regionsledelser, udvalg, tillidsfolk, kontaktpersoner 
og diverse netværk) får de bedst mulige betingelser for at 
udøve deres aktivitet inden for snævre økonomiske rammer

 > Foreningsaktive kan tilbydes relevant organisatorisk uddan-
nelse og vejledning

 > Foreningens sekretariat fungerer omkostningseffektivt 
blandt andet ved hjælp af kompetenceudvikling, brug af it 
og udvikling af interne arbejdsgange 

 > Udgifter til foreningens drift løbende overvåges med hen-
blik på en optimering

Udvikling af  
organisationen
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