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Februar 2021

Efter 10 år
er Danmarks
største sygehus
snart færdig

Nye svende - se side 5

Nyt fra kredsen - se side 12

Medarbejder søges - se side 14

Kredsen
søger en
ny faglig
medarbejder
Kredsen er på facebook

Se mere på: www.facebook.com/Blik & Rør Kreds Nord-Midtjylland
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ADRESSELISTE
KREDSKONTOR
Blik og Rørarbejderforbundet,
Nord-/Midtjylland
Hadsundvej 184 b, 9000 Aalborg
Tlf. 36 38 35 10
E-mail: nord-midtjylland@blikroer.dk
Åbningstider:
Mandag, tirsdag og onsdag
kl. 10.00-12.00
Torsdag 10.00-12.00 og 13.30-17.00
Fredag er A-kassen lukket
Kredsformand:
Thomas Christensen
Mobil: 23 48 34 68
Dir: 36 38 35 11
fgo@blikroer.dk
Faglig medarbejder
Thomas Kiel
Mobil: 20 70 50 72
Dir: 36 38 35 11
tki@blikroer.dk
Faglig medarbejder/opmåler:
Gert Zacho Andersen
Mobil: 23 48 34 67
Dir: 36 38 35 13
gza@blikroer.dk
A-kasse sagsbehandler:
Jette Østergaard
Tlf. 36 38 35 10
Dir: 36 38 35 14
joe@blikroer.dk
Kontor for A-kasse
og filialkontor Viborg
Vestervangsvej 6
8800 Viborg
Tlf: 36 38 35 10
E-mail: nord-midtjylland@blikroer.dk
Åbningstider:
A-kassen Tirsdag til onsdag
kl. 10-13
Tlf: 36 38 35 10
Kredskasserer/A-kassen
Leo Nielsen
Mobil: 20 20 71 97
Dir: 36 38 35 16
lnl@blikroer.dk
Næstformand/faglig medarbejder:
Bjarne B. Kristensen
Mobil: 20 20 71 98
Dir: 36 38 35 15
bbk@blikroer.dk
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Filialkontor Aarhus:
Rymarken 4
8210 Aarhus V
Tlf: 36 38 35 10
E-mail: nord-midtjylland@blikroer.dk
Faglig medarbejder:
Hans Hovmand-Olsen
Mobil: 23 32 91 20 • Dir: 36 38 35 18
hho@blikroer.dk
Opmåler:
Jan G. Henriksen
Mobil: 21 70 30 38 • Dir: 36 38 35 19
jgh@blikroer.dk
Carsten Iwersen
mail. ciw@blikroer.dk
Mobil: 20 24 16 77 • Dir: 36 38 35 17
ciw@blikroer.dk
Metalopmåler:
Jan Andersen
Mobil: 22 61 29 16
jan@blikroer.dk
SKORSTENSFEJERNES
JYLLANDS AFDELING
Formand: Hans Mortensen
Tlf. 61 16 36 75
Kasserer: John Svenningsen
Tlf. 21477860
johnsv83@gmail.com

HERNING AFDELING:
Østergade 14 i gården, 7400 Herning
Mail: her25blikroer@mail.dk
Åbningstider:
Hver torsdag i ulige uger 16.15-17.15
Formand: Kim Brun Andersen
Tlf. 26 30 44 35
Kasserer: Kurt Olesen
Tlf. 97 21 62 36
VIBORG AFDELING:
Vestervangsvej 6 8800 Viborg
Formand: Steen Skaarup
Tlf. 28 51 23 56
Kasserer: Flemming Trier Klausen
Tlf. 86 67 27 94
HOLSTEBRO AFDELING:
Kobberupvej 41, 7500 Holstebro.
Åbningstider efter aftale.
Formand: Bjarne Kristensen
Tlf. 20 20 71 98
Kasserer: Tim B. Lacota
Mobil: 25 69 77 57
SKIVE AFDELING:
Poul H. Laursen
Tlf. 97 52 33 15
Kasserer: Leo Nielsen
Mobil: 20 20 71 97

AALBORG AFDELING:
Formand: Thomas Christensen
Dir: 36 38 35 12
Kasserer: Gert Zacho Andersen
Mobil: 23 48 34 67

AARHUS AFDELING:
Formand: Hans Hovmand-Olsen
Mobil 23 32 91 20
Kasserer: Jan G. Henriksen
Mobil: 21 70 30 38

HJØRRING AFDELING:
Formand: Daniel Pedersen
Tlf. 31212225
Kasserer: Flemming Hansen
Tlf. 98 92 98 72

RANDERS AFDELING:
Formand: Erling Petersen
Tlf. 53 63 64 54
erling_p@outlook.dk
Kasserer: Kim Hvass
Tlf. 40 84 65 14

FREDERIKSHAVN AFDELING:
Formand: Niels Christian Larsen
Tlf. 21394959
skanille@mail.dk
Kasserer: Bjarne Friis
Tlf. 98 46 46 12

SILKEBORG AFDELING:
Formand: Lars Roger Jensen
Tlf. 40 84 17 38
Kasserer: Bjarne Sonberg
Tlf. 75 75 21 88

NYKØBING MORS AFDELING:
Formand: Martin Steen Poulsen
Tlf. 24 46 94 63
Kasserer: Finn H. Eriksen
Tlf. 97 92 49 34
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Covid-19
Desværre er 2021 startet med en
fortsættelse af pandemien, som
nu er over hele verden og den
udvikler sig desværre med nye
mutationer, som gør det svært at
stoppe sygdommens udvikling.
Covid-19 har også ændret meget
i vores brancher, og for mange
gjort arbejdsdagen lidt vanskeligere, med de regler og restriktioner, som sundhedsmyndighederne løbende kommer med
for at holde sygdommen nede. Vi
har i Kredsen haft rigtig mange
henvendelser på alle mulige
tænkelige udfordringer, som
svende og lærlinge har og haft
vedrørende Covid-19, og vi har
fået løst tingene, så hverdagen
har kunne fungere. Beskæftigelsen i vores fagområder har kun
i meget lille omfang været påvirket af Covid-19, da man lokalt
har fået tingene tilpasset ude på
arbejdspladserne. Nogle af vores
lokale afdelinger har flere gange
måtte aflyse medlems arrangementer, og vi ser alle frem til
igen at kunne mødes med gode
kollegaer til lidt hygge og faglig
snak. Vi håber at vaccinationerne der nu er sat i gang, hurtig vil
kunne bringe en normalisering
arbejdsdagen og privatlivet.

Redaktion:

Ansvarshavende
Thomas Christensen
Kredsformand

Næstformand/
Faglig medarbejder:
Bjarne Kristensen
Faglig medarbejder
Hans Hovmand-Olsen
Faglig medarbejder

Efteruddannelse
Vores overenskomster giver
mulighed for at kunne opjustere
egne kompetencer inden for alle
vores fagområder, og det giver
rigtig god mening at bruge sin
ret til at efteruddanne sig, så
man kan følge med i udviklingen i de forskellige brancher på
teknologi, materialer, regler og
certifikater. Ved at gå ind på den
nye hjemmeside amukurs.dk
kan man se alle relevante kurser

Udkommer i 2.700 eksemplarer

Grafisk produktion:
KLS PurePrint A/S
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indenfor VVS-Energi og Blikkenslager faget og Skorstensfejerne kan tage efteruddannelse
på EUC Syd i Tønder og finde
information på amukurs.dk
Lokale forhandlinger 2021
Det er nu tid til at få forhandlet
sin løn og arbejdsforhold, efter 1
marts kan der lokalt forhandles
løn og andre forhold. Kredsen
anbefaler at man får taget løn
snakken med sin arbejdsgiver og
får forhandlet tingene på plads,
så ens løn ikke står standby. Har
man brug for input og sparring
til de lokaleforhandlinger er
man meget velkommen til at
kontakte Kredsen til en snak,
og eventuelt få tilsendt noget
informations materiale. Lønudviklingen i 2020 har i vores
område ikke fulgt de generelle
stigninger, så tiden er til at få
forhandlet en lønstigning på
plads.
Lærlinge
Alle vores fagområder har brug
for flere lærlinge og derfor er
det utroligt vigtigt at virksomhederne tager ansvar for at få
uddannet endnu flere lærlinge.
Mange virksomhederne har
været gode til at tage lærlinge,
men der stadig mange der ikke
tager det ansvar. Så Blik & Rør
vil gerne opfordre til at man
tager snakken ude i firmaerne
om ikke der er plads til en ny
lærling eller måske en ekstra.
Med de prognoser der er på
Grøn omstilling kommer vores
fag til at brug for endnu flere
dygtige faglærte VVS’ere og
der mangler også hænder på
Skorstensfejer området. Kredsen
er gerne behjælpelig hvis der er
brug lidt sparring.
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HJØRRING
HJØRRING
HJØRRING

Kredskontor
Kredskontor Aalborg
Aalborg
Kredskontor
Aalborg
Hadsundvej
Hadsundvej 184
184 b,
b, 9000
9000 Aalborg
Aalborg
Hadsundvej
184
b,
9000
Aalborg
Tlf.
Tlf. 36
36 38
38 35
35 10
10
Tlf.
36
38
35
10
E-mail:
E-mail: nord-midtjylland@blikroer.dk
nord-midtjylland@blikroer.dk
E-mail:
nord-midtjylland@blikroer.dk

FREDERIKSHAVN
FREDERIKSHAVN
FREDERIKSH
AVN

Kreds

AALBORG
AALBORG
AALBORG
NYKØBING
NYKØBINGM
MM
NYKØBING

Faglig
Faglig medarbejder
medarbejder
Thomas
Thomas Kiel
Kiel
Kredsbestyrelsen • Kredsrepræsentantskabet • Ungdoms arbejde ( ansv.) • Organisering og opsøgende arbejde • LUU
(Aalborg Aarhus Herning) • Censor •
Formidling af arbejde • Skorstensfejer
området og overenskomst (ansv.) • Afd.
Generalforsamling • Firma Klubber og
grossist besøg • Arbejdsmiljø/bygge
patruljer • Tillids og Amr. Repræsentanter • Fiu kursus tilmeldinger • Faglige
sager Mægling/voldgift • Offentlige
ansatte • Opfølgning af udmeldte/slettede/rykkere • Fyraftens kurser (faglige
aktiviteter) • Efteruddannelse

Opmåler
Opmåler
Gert
Gert Zacho
Zacho
Kredsrepræsentantskabet • Kredsbestyrelsen • LUU- Tekniske Skole • Censor
Opsøgende arbejde • Byggepatruljer
Akkordholder/Sjakbejs • Opmålerordningen (ansv.) • afd. generalforsamling
Tillid/ Sikkerhedsrepr. • Medlemsinfo
Rørklubber
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Nord-Midtjylland

Kredskontor
Kredskontor Aarhus:
Aarhus:
Kredskontor
Aarhus:
Rymarken
Rymarken 4,
4, 8210
8210 Aarhus
Aarhus V
V
Rymarken
4,
8210
Aarhus
V
Tlf.
Tlf. 36383510
36383510
Tlf.
36383510

SKIVE
SKIVE
SKIVE
HOLSTEBRO
HOLSTEBRO
HOLSTEB
RO

HERNING
HERNING
HERNING

Formand
Formand
Thomas
Thomas Christensen
Christensen
Personale • Kredsrepræsentantskabet
Kredsbestyrelsen (ansv.) • HB/ FU
Konkurs/Feriepengesager • FH
Kredsblad (ansv.) • PU-Møder • Faglige
sager/mæglingsmøder/Voldgift • LUU
Tekniske Skole • Censor • Overflytninger/Grænsesagser • Opsøgende
arbejde • Værkstedsgodkendelser •
Pensionsordninger • Afd. generalforsamlinger • Kredsen for off. Ansatte. •
Arbejdsskadesager BAT – Jylland • FIUkurser/tilmeld Tillid/ Sikkerhedsrepr. •
Overenskomstforhandlinger VVS

kredskontor
krkredskontor
edsk onto r

VIBORG
VIBORG
VIBORG

RANDERS
RANDERS
RANDERS

SILKEBORG
SILKEBORG
SILKEB
ORG ÅRHUS
ÅRHUS
ÅRHUS

sagsbehandler:
A-kasse
A-kassesagsbehandler:
Jette
JetteØstergaard
Østergaard
Kredskontor Viborg
Vestervangsvej 6, 8800 Viborg
Tlf. 36 38 35 10

Kasserer
Kasserer
Leo
Leo Nielsen
Nielsen
A-kasse-administration • Kontingent/
Restancer (ansv.) • Indmelding/sletning af medlemmer • Overflytninger
administrativt • Sommerhusadministration Bogholderi, regnskab, budget/PU
Udbetaling af løntabsgodtgørelse Lønningsbogholderi • A-kassebladudvalg
Revision • EDB/ IT (ansv.) • Forsikringer
Kontortider i afd. • Censor/værkstedsgodkendelser • LUU- Tekniske Skole
Afd. Generalforsamling • Kredsbestyrelsen • Kredsrepræsentantskabet

Faglig
Fagligmedarbejder
medarbejder
medarbejder
Faglig
Hans
HansHovmand
Hovmand
Hovmand
Hans
Kredsrepræsentantskabet• Kredsbestyrelsen• LUU- Tekniske Skole
(ansv.) Censor/værkstedsgodkendelser
Opsøgende arbejde• T- Kontakt (ansv.)
Arbejdsmiljø/byggepatrulje • Konkurs/
Feriepengesager • Lærlingearbejde FIUkurser/ Tilmeld. • Tillid/ Sikkerhedsrepr. • Lønstatistik (ansv.) • Medlemsinfo
Formidling af arb. • Jernkredsen (ansv.)
Afd. Generalforsamlinger • FH Faglige
sager/mæglingsmøder/Voldgift Arbejdsskadesager

Opmåler
Opmåler
Opmåler
Jan
JanG.
G.
G.Henriksen
Henriksen
Henriksen
Jan
Kredsbestyrelsen • LUU- Tekniske
Skole Censor • Opsøgende arbejde •
Byggepatruljer • Akkordholder/Sjakbejs
Opmålerordningen (ansv.) • afd. generalforsamling • Tillid/Sikkerhedsrepr.
Medlemsinfo. • Rørklubber

Næstformand/
Næstformand/
Faglig
Faglig medarbejder
medarbejder
Bjarne
Bjarne Kristensen
Kristensen
Kredsrepræsentantskabet • Kredsbestyrelsen • LUU- Tekniske Skole (ansv.)
Censor/værkstedsgodkendelser Opsøgende arbejde • AT- Kontakt Arbejdsmiljø/Byggepatrulje (ansv.) Konkurs/
Feriepengesager • Lærlingearbejde •
FIU- Kurser/ Telmeld (ansv.) Tillid/ Sikkerhedsrepr. • Faglige sager/mægling/
Voldgift • Medlemsinfo Formidling af
arbejde • Ventilationskredsen (ansv.)
• BAT-styregruppe Arbejdsskadesager
(ansv.) • Afd. Generalforsamling •
Tilsyn sommerhuse • LO
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Projektansat opmåler
Carsten Iwersen
Mobil: 20241677
mail ciw@blikroer.dk

Kredsen er en sammenlægning
af kredsene Nordjylland, Vest-jylland og Østjylland. Kredsens
hovedkontor placeres i Aalborg,
men har filialkontorer i Viborg
og Århus.
Kredsen har 2515 medlemmer.
Heraf er 189 af dem skorstens-fejere, mens lærlingene udgør
371 af kredsens medlemmer.

2 0 2 1

5
KREDSEN &
AFDELINGEN
ØNSKER TILL
YKKE
MED SVENDE
PRØVEN

NYUDDANNEDE …
BLIKKENSLAGERE FRA TECH COLLEGE AALBORG

Fra venstre: Morten Purkær,
Søren Sejrskild Linde,
Daniel Lentz Pejtersen,
Kristoffer Sudergaard
Larsen, Andreas Guldbæk
Andersen, Tobias Sand
Christensen

ENERGISPECIALISTER

Fra venstre: Simon Aakrog Falk, Emil Frank Jørgensen, Stefan Rahbek, Krestian Visby Holm Hansen, Bjarke Høllede
Mortensen, (siddende) Thamer Fahad Dahham, Frederik Visby Holm Hansen, Daniel Bøcher Steffensen, Rasmus Johnsen,
Nicklas Holst Hansen, og Mathias Færgegaard Kristensen.
Nicklas Holst Hansen gjorde sig fortjent til en medalje.

L Æ R L I N G E
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ENERGISPECIALISTER FRA TECH COLLEGE AALBORG

Bagerst fra venstre: Anders René Kristensen, Lasse Nygreen Holmberg Larsen, Emil Møller Nielsen, Frederik Kruse Kristensen,
Sebastian Kristensen, Magnus Aagaard Pedersen, Rasmus Lykke Grølsted, Daniel Topholm Madsen, Emil Riis Christensen, Jesper
Breinholt Jensen, Henrik Blenstrup, Bo Søndergaard Madsen, Rasmus Bülow Jørgensen.
Forrest fra venstre Heine Hede Jeppesen, Andreas Jakobsen, Kevin Juhl Rovsing Nielsen, Bjørn Fahlstrøm Nielsen

VENTILATIONSTEKNIKKERE FRA TECH COLLEGE AALBORG

Fra venstre: Mads Møller Mogensen, Kasper Hjemager Kristensen, Nikolaj Frederiksen, Mikkel Ipesen, Lars Høgh, Kevin Nygaard
Pedersen, Steffen Nygaard Dahl, Alexander Djernis Balzer.

L Æ R L I N G E
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... MED M
 EDALJER
SVENDEPRØVER FRA TECH COLLEGE AALBORG

VVS OG BLIKKENSLAGER, 10. DECEMBER 2020

Morten Purkær – Nørhalne Vvs A/S - Sølvmedalje, karakter 12 i alle fag.

VVS- ENERGISPECIALIST, 10. DECEMBER 2020

VVS- ENERGISPECIALIST, 10. DECEMBER 2020

Bjørn Fahlstrøm Nielsen – Holm El & VVS A/S
Sølvmedalje, karakter 12 i alle fag.

Henrik Blenstrup – Kemp & Lauritzen A/S
Sølvmedalje, karakter 12 i alle fag.

TILLYKKE!
L Æ R L I N G E
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NYE BLIKKENSLAGERE HERNINGSHOLM

Joakim Dissing,
Sebastian Holmkvist,
Sofie Østergaard

NY BLIKKENSLAGER HERNINGSHOLM
Daniel Nørgaard

L Æ R L I N G E
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Aarhus afdeling

I K AL

ENDE

REN

AKTIVITETSOVERSIGT 2021
MED FORBEHOLD FOR VI STADIG IKKE ER NEDLUKKET

Generalforsamling 11 marts. Kl. 17. Spisning
fra kl. 16. Tilmelding til spisning senest 4
marts.
1.maj. Rymarken er åben fra kl. 830 hvor
der serveres rundstykker og kaffe og evt. en
enkelt øl, hvorefter vi forsætter ved Dokk. 1.
Blik og Rør, Aarhus afdelingen tilbyder igen i
år familietur til Djurs Sommerland
Søndag den 16. maj 2021
Afdelingens medlemmer, koner kærester og
deres børn og børnebørn inviteres hermed til
en sjov og hyggelig familietur med spændende oplevelser for børn og barnlige sjæle.

26. aug. Pensionist/efterlønner tur. Bindende
tilmelding senest 23. juli. Pris 100.kr pr
deltager. Beløbet kan indsættes på konto nr.
5381-0000510458 med tydeligt navn.
Bustur til VVS-messen i Odense torsdag den
14. oktober. Tilmelding senest 4 oktober. Afgang fra Rymarken kl. 7 00.
Alle Tilmeldinger skal ske til Hans
Hovmand-Olsen På mail hho@blikroer.dk
eller SMS 23329120
Med venlig hilsen
Bestyrelsen Aarhus afd.

Adgangsbilletter 125.kr. Husk du kan
opgradere dit sæsonkort billigt for resten af
sæsonen på dagen.
Billetter kan afhentes på kontoret ved
kontant betaling fra uge 16. Børn under 3 år
gratis. For andre er prisen 280.kr
Åben kontor fredag den 25.
juni fra 12-15. Der serveres gratis øl/vand og
pølser. Kom og få
en god start på
ferien.

A F D E L I N G S S I D E R
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SÆT

Aalborg afdeling

I K AL

ENDE

REN

AKTIVITETSOVERSIGT 2021
MED FORBEHOLD FOR VI STADIG IKKE ER NEDLUKKET

Generalforsamling onsdag 24/3-21 kl. 18.00
til spisning. Oplæg ved Working Poor
Roadtrip omkring social dumping i Danmark og det øvrige Europa. Tilmelding til
spisning på joe@blikroer.dk senest 19/3-21
1 maj arrangement på Hadsundvej 184
kl. 9.00 med de øvrige FH forbundet i huset. Der serveres rundstykker og ved 10.30.
tiden pølser med tilbehør. Ingen tilmelding.
Arrangement på Skagens museum Brøndumsvej 4 9900 Skagen 6/6-21. Vi mødes
kl. 9.55 ved indgangen og går samlet ind.
Man går rundt på egen hånd og arrangementet er gratis og indeholder en forfriskning, hvis cafeen er åben. Tilmelding senest
d 28/5-21 til joe@blikroer.dk
Der er 50 pladser og det er først til mølle
og deltagelse er forbeholdt medlemmer og
egen familie.

Gratis øl smagning fredag d 5/11-21 på
Hadsundvej 184 kl. 18.00 med efterfølgende
pølse bord. Arrangementet slutter kl. 23.00.
Tag din kollega med til en hyggelig aften og få
lidt fagligt snak med alle de andre kollegaer
fra afdelingen. Tilmelding senest 22/10-21 på
joe@blikroer.dk
Gratis tur til Tingbæk kalkminer d. 21/11-21
på Røde Møllevej 4 9520 Skørping. Vi får en
rundvisning i 2 grupper a 25 personer i minen
og i udstillingen.
Der er 50 pladser og det er først til mølle og
deltagelse er forbeholdt medlemmer og egen
familie. Er cafeen åben indeholder arrangementet en forfriskning.
Tilmelding joe@blikroer.dk senest 5/11-21
På bestyrelsens vegne
Afdelings formand
Thomas Christensen

Herning afdeling

GENERALFORSAMLING

Vi afholder generalforsamling fredag d.16/4 2021 kl. 17.
Dagsorden ifølge vedtægter
Vi håber at det bliver muligt at afholde generalforsamlingen, så sæt kryds i kalenderen.
På bestyrelsens vegne
Formand Kim Bruhn Andersen

A F D E L I N G S S I D E R
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Randers afdeling

GENERALFORSAMLING

Randers Afdeling holder generalforsamling i første halvdel af april 2021, hvis det er blevet
tilladt at mødes.
Der vil komme brev ud om sted og tidspunkt, på et senere tidspunkt.
P.b.v. Erling

Aalborg afdeling

GENERALFORSAMLING

Onsdag den 24 marts 2021 kl. 18.45 Hadsundvej 184, 9000 Aalborg
i den store møde sal. Spisning starter kl. 18.00
Tilmelding til spisning kl. 18.00 senest fredag d 19 marts 2021 på tlf 36383510 eller på
e-mail joe@blikroer.dk
1. Valg af dirigent
2. B
 eretning ved formand Thomas
Christensen
3. Regnskab ved kasserer Gert Zacho
4. Indkomne forslag
5. Valg
a. Formand Thomas Christensen.
Modtager genvalg
b. Bestyrelsesmedlemmer. Lars Skov
modtager genvalg. Henrik Kanstrup
modtager genvalg. Torben Gregersen
modtager genvalg. Henrik Andersen
modtager genvalg.
c. Bestyrelsessuppleanter. Peter Glerup
modtager genvalg. Jack F Nielsen
modtager genvalg.

A F D E L I N G S S I D E R

d. Revisor. Aksel Petersen modtager
genvalg.
e. Revisor suppleant .
f. Fanebærer. Dan Olsen modtager genvalg
g. Valg af medlemmer og suppleanter til
Kredsrepræsentantskabet.
6. Eventuelt
7. Oplæg ved Working Poor Roadtrip
omkring Social Dumping I Danmark og
Europa. Der fortælles om den sandfærdige side af et parallelt arbejdsmarked,
hvor arbejdere udnyttes og misbruges
til at arbejde på uanstændige løn og
arbejdsforhold. Der vises video samtaler
og billeder med nogle af de personer, som
på ulykkeligvis ikke har andre valg end
at prøve at forsørge sig selv, og familien
på disse vilkår.

•
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Aarhus afdeling

GENERALFORSAMLING

Torsdag den 11. marts 2021 kl. 17.00 Rymarken 4. 8210 Aarhus V.
e. 1 Kredsbestyrelsesmedlem: Benny
Due modtager genvalg.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Protokol
3. Beretningen
4. Regnskab
5. Indkomne forslag.
6. Valg

f. 1 suppleant til do: Michael Jessen
modtager genvalg
g. 5 Kredsrepræsentanter: Søren
Krusberg, Benny Due, Michael Jessen,
Carsten Iwersen, Michael Iversen Friis
modtager genvalg.

a. Formand: Hans Hovmand-Olsen
modtager genvalg.

h. 1 suppleant til do: Jacob Wille
modtager genvalg.

b. 4 bestyrelsesmedlemmer: Benny Due,
Carsten Iwersen, Michael Iversen Friis,
Michael Jessen modtager alle genvalg.

7. evt.

c. 1 revisor: Michael Malling, modtager
genvalg.

Spisning fra kl.16. tilmelding senest
torsdag 4. marts, og kun på mail til 
hho@blikroer.dk

d. 1 revisorsuppleant: Henning Søberg
modtager genvalg.

Kredskontoret
på Rymarken
skal renoveres
og vi flytter
derfor op på 3 sal
i et midlertidligt
lokale til ca. 1 juli
K R E D S S I D E R N E
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KREDSENS ANSATTE
HOLDER FERIE I
FØLGENDE UGER:
Thomas Christensen
Thomas Kiel
Gert Zacho
Jette Østergaard
Bjarne Kristensen
Leo Nielsen
Hans Hovmand-Olsen
Carsten Iwersen
Jan G. Henriksen

27-28-29
26-27-28
28-29-30
30-31-32
28-33-34-36
27-28-29
30-31-32
29-30-31
29-30-31-42

Tillykke til V
 iggo D. Jensen
med guldnålen

GRØNNE INVESTERINGER
LØFTER DINE PENSIONS AFKAST
og det forventes de også at gøre fremadrettet, da Danmark og hele verden har brug
for disse tiltag og investeringer i en grøn
omstilling.

Massive investeringer i solcelleanlæg,
vindmøller og energiinfrastruktur er sammen med andre grønne aktiver med til at
sikre fornuftige langsigtede afkast på Blik
& Rør medlemmernes pensionsordninger i
Pension Danmark og i Industriens pension.
Begge pensionsselskaber var tidligt ude
med grønne investeringer i for eksempel i
solcelleanlæg og vindmølle projekter. Det
betalte sig at være at være tidligt ude og
komme ind på markedet til attraktive priser, og det er siden gået godt og værdierne
er øget markant. Denne type investeringer
har igennem årerne givet stabile afkast

K R E D S S I D E R N E
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FAGLIG KONSULENT
Blik & Rørarbejderforbundet Kreds
Nord-Midtjylland søger 1 faglig konsulent.
Kredsen dækker området fra Skagen i nord
til Skanderborg i syd.

Vores forventninger til dig:
• Har medlemskab i Blik & Rør
• Er udadvendt og trives med
opsøgende kontakt
• Har grundlæggende It viden og
behersker en pc
• Har kørekort og egen bil til
rådighed i a rbejdet hver
dag
• God til at formulerer dig i skrift
og tale
• Har kendskab til Blik & Rørs overens
komster
• Kan arbejde selvstændigt også i pressede
situationer
• Har/vil gennemgå forbundets G kursus
og andre relevante FIU kurser

Kredsen har kontorer i Aalborg, Aarhus og
Viborg og det primære ansættelsessted vil
være kontoret i Viborg.
Da vores mangeårige faglige konsulent
og næstformand Bjarne B Kristensen går
på efterløn, skal der vælges en ny faglig
konsulent til det faglige team.
Valget af den nye kollega vil være på Kredsrepræsentantskabsmødet d 28/4-21, inden
da vil der blive holdt samtaler med ansøgerne, og et ansættelsesudvalg fra Kreds
bestyrelsen.
Tiltrædelse : 1/9-21

Du kan forvente:
• Spændende og afvekslende job med ansvar og udfordringer
• Bliver en del af en dynamisk organisation
og et team med gode og loyale kollegaer

Arbejdsopgaver: Man skal generelt være
flexibel i forhold til alle forefaldne opgaver,
og man har ingen øvre arbejdstid og kan
påregne aften og weekend arbejde.
• Sagsbehandling af Arbejdsskader og sager
til Lønmodtagernes garantifond
• Opsøgende og organiserende arbejde for
svende og lærlinge
• Sagsbehandling vedr social dumping,
udenlandsk arbejdskraft, lønstatistik
• At varetage sagsbehandling og forhandling af faglige sager
• Sagsbehandling og opsøgende arbejde
vedrørende indgåelser af overenskomster
• Administrative opgaver
• Kampagne aktiviteter og medlems
arrangementer
• Har faglig engagement og vilje til at gøre
en forskel

K R E D S S I D E R N E

Ansøgningen og relevante bilag (svendebrev, eksamenspapirer, kursus beviser osv)
skal være Kredsen i hænde senest søndag
d. 28. marts 2021 og samtaler vil finde sted
i uge 14.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kreds formand Thomas Christensen
på tlf 23483468 eller på thc@blikroer.dk
Ansøgning pr post sendes til Blik & Rør
Hadsundvej 184B 9000 Aalborg eller til
thc@blikroer.dk
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LØNSTATISTIK
Timelønnen i Nord-Midtjylland for VVS'ere
havde en beskeden stigning i 2020.

LØNSTATISTIK

Tilbagegangen skyldes formentlig en ændring af
Nordjylland havde et + på 0,3%. Østjylland på
TJE
den metode, som er brugt til at indsamle
oplys+ 1,8%. Vestjylland på + 0,7 % .Hvor LandsgenK
LØN DIN
PÅ
ningerne, Der kan være udeladt eksempelvis
nemsnittet var på 1,9%. I samme periode steg
blik
ro
tjek er.dk/
-din
-loe
lokalt forhandlede tillæg.
forbrugspriserne, ifølge Danmarks statistik med
n
0,4 %. Omsat i kr. svarer det til at Nordjylland
Tiden nærmer sig for forhandling af løn mm. her
fik 0,65 kr. til 199,81 kr. pr. time. Østjylland fik
i 2021, kredsen opfordrer til at få startet inden
3,64kr til 208,82 kr. pr. time. Vestjylland fik 1,39
Nyt online værktøj gør det nemmere for medlemmerne i Blik og
marts måned, da det erfaringsmæssigt kan
kr. til 201,33 kr. pr. time. På landsplan var 3,98
Rør at få overblik over lønniveauet i VVS- og skorstensfejerbranchen.
trække i langdrag. I princippet er alt til forhandkr. til 206,74 kr. pr. time. Det er gennemsnittet
timeløn-s/h-Fritvalg
– pensionferiepengeaf de lønoplysninger
der blevtimeløn
samlet
ind.i hele også noget,ling,
Den gennemsnitlige
for VVS’ere
og derfor
har Blik- og RørarbejDesuden
er det som noget
helt nyt også
landet lå i 2020 på 206,74 kroner i timen. Som derforbundet
udviklet
et nyt at
online-værktøj
muligt at se,ind
hvad til
medlemmerne
har af
osv.
Husk
sende resultatet
kredsen.
Du
ses på kortet herunder, kan du let se om
hjemmeside, hvor det er
ekstra goder udover lønnen. Det nye onlinekan
gå ind på blikroer.dk
og se hvad der er af
Skorstensfejernedet
oplevede
en tilbagegang på- på forbundets
din løn matcher lønudviklingen i dit område.
muligt at gå endnu mere i dybden med talleværktøj kan bruges af både VVS’ere og
muligheder.
1,1% hvilket giverOfte
et ergennemsnit
påikke210,20
forskellen på lønnen
kun be- kr. ne fra Blik- og
Rørarbejderforbundets årlige
skorstensfejere.
stemt af geografi. Typer af opgaver betyder
lønstatistik.
pr. time.

TJEK DIN LØN ONLINE

Samlede gennemsnit

Nordjylland

Timeløn:

206,74 kr.

Timeløn:

199,81 kr.

Ændring i kroner og øre: +3,98 kr.
Ændring i procent: +1,9 procent

Ændring i kroner og øre: +0,65 kr.
Ændring i procent: +0,3 procent

Bornholm

Vestjylland

Timeløn:

Østjylland

Timeløn:

201,33 kr.

Timeløn:

208,82 kr.

Ændring i kroner og øre: +1,39 kr.
Ændring i procent: +0,7 procent

198,51 kr.

Ændring i kroner og øre: -2,21 kr.
Ændring i procent: -1,1 procent

Ændring i kroner og øre: +3,64 kr.
Ændring i procent: +1,8 procent

København

Sjælland Nord

Timeløn:

Timeløn:

218,76 kr.

214,80 kr.

Sydjylland
Timeløn:

195,48 kr.

Ændring i kroner og øre: +11,27 kr.
Ændring i procent: +5,4 procent

Ændring i kroner og øre: +6,69 kr.
Ændring i procent: +3,2 procent

Ændring i kroner og øre: +1,91 kr.
Ændring i procent: +1,0 procent

Sjælland Syd
Timeløn:

Fyn

204,46 kr.

Timeløn:

191,70 kr.

Ændring i kroner og øre: +1,27 kr.
Ændring i procent: +0,6 procent

Ændring i kroner og øre: -2,90 kr.
Ændring i procent: -1,5 procent

NR. 1
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HANDLINGSPLAN
OM ASBEST
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HUSK, AT DU ER PÅ
DEN NYE FERIELOV!
Kalenderen hedder nu 2021. Men hvad kommer
det til at betyde for din ferie?
Årsskiftet har ikke længere samme
betydning for din ferie.
Du optjener nu din ferie fra 1. september til
31. august. Du optjener 2,08 dage pr måned
og 25 dage i hele i perioden. Den ferie, du
optjener, den kan du afholde frem til 31.
december året efter.

Overførsel af ferie
Hvis du ønsker at overføre ferie fra ét ferieår
til det kommende, så kan det godt lade sig
gøre under ferieloven. Du kan overføre al
ferie, du har, der overstiger 20 feriedage. Det
vil sige, at hvis du 1. september 2021 gerne
vil overføre 5 af dine 25 dage, så vil du have
30 feriedage i ferieåret, der løber 1. september 2021 til 30. oktober 2022. Det betyder
faktisk også, at hvis du gerne vil overføre ti
dage til ferieåret 2022-2023, så kan du godt
det. Der er ingen øvre grænse for, hvor meget man kan akkumulere – medmindre det
står i din overenskomst.

Altså eksempelvis:
Lars er VVS’er og har fuldtidsarbejde i perioden 1.september 2020 til 31. august 2021.
I den periode har han optjent 25 feriedage,
som han så kan afholde frem til slutningen af året 2021. Lars vil dog med største
sandsynlighed afholde det meste af sin ferie
løbende. Den ferie, Lars optjener, kan han
nemlig allerede afholde måneden efter, han
har optjent den. Det vil sige, at han fra 1.
oktober 2020 har kunnet afholde de 2 feriedage, som han optjente i september 2020.
Ovenstående gælder også for lærlinge på 3.
og 4. år.

K R E D S S I D E R N E

Vær dog opmærksom på, at dine feriefridage følger kalenderåret fra 1. januar til 31.
december. Dem skal du altså afholde inden
året skifter.
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nye satser
I DIN OVERENSKOMST
PR. 1. MARTS 2021

MINIMALLØN
Mindstelønnen for timelønnede og voksen
lærlinge hæves med 2,5 krone. Mindste
betalingen for ansatte under overenskomsten er derfor nu:
124,60 kr.

DIN OK-OVERENSKOMST
Overenskomsten sikrer dig ordentlige
løn og gode pensionsforhold. Den skaffer dig ekstra
feriedage og løn under sygdom, ligesom den også
sørger for at du kan få efteruddannelse og meget
mere. Det er OK at have en overenskomst.

SMUDSTILLÆG
Tillæg i timen. Dog altid mindst
3 timer pr. dag:

9,90 kr.

FORSKUDT ARBEJDSTID

SKIFTENDE ARBEJDSSTEDER
60,10 kr.

Tillæg pr. time, hvor dele af den
forskudte arbejdstid sluttes efter
kl. 18.00 frem til kl. 22.00 betales:

Vagttillæg pr. time på hverdage:

21,55 kr.

Tillæg pr. time ved forskudt arbejdstid
mellem kl. 22.00 og kl. 06.00:
44,50 kr.

Vagttillæg pr. time på søn-,
hellig- og fridage:

27,05 kr.

SH-KONTOEN

Tillægget hed tidligere skurpenge
og udgør dagligt:

RÅDIGHEDSVAGT

Den ugentlige betaling for
rådighedsvagten er minimum:
Særligt tillæg ved pr. udkald uden
for rådighedsvagten:

Søgnehelligdage stiger med 1% til 12 %

1081,10 kr.

FORÆLDREORLOV

136,20 kr.

OVERARBEJDE
Overarbejde i fortsættelse af den
almindelige arbejdsdags fastsatte
timer. Første og anden time:

41,15 kr.

Betaling under forældreorlov svarer
til løn under sygdom dog
max. pr. time:

184,00.kr

Fædreorlov/barns 1. sygedag
har medarbejderen ret til fuld løn,
dog max pr time:

150,50.kr.

Ved barns anden sygedag har man ret til at få
udbetalt et beløb fra sin SH-konto

Fra tredje time og efterfølgende samt
overarbejde efter udkald uden for den
daglige arbejdstid, på fridage, lørdagesøndage og helligdage:
115,30 kr.

K R E D S S I D E R N E

22,65 kr.

Rørprislisten og landspriskuranten reguleres
1. juli med 2,4 procent.
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ZONEPENGE

LØN OG ARBEJDSFORHOLD FOR LÆRLINGE

Afstanden skal måles i luftlinje.

Trin 1.
68,40 kr.
Trin 2.
78,90 kr.
Trin 3.
99,45 kr.
Trin 4.
113,20 kr.
Trin 5. (eux)
124,30 kr.
Voksenlærling. 124,60 kr.
Lærlingenes opsparingskonto. 8,50% af den
ferieberettiget løn på en særlig opsparingskonto.

I følgende tabel kan du se de gældende tillægs
satser for rejsearbejde: 2021.
Hvis arbejdsgiveren stiller bil til rådighed, er
satserne 50%.
AFSTAND

TILLÆG FOR REJSEARBEJDE

Km over

Km t.o.m.

7

10

950

10

13

1330

13

16

1690

16

20

2200

20

25

2775

25

30

3225

30

35

3530

35

40

3735

40

45

4050

45

50

4440

50

55

4800

55

60

5185

60

65

5570

65

70

5950

70

75

6330

75

og herover

8500

Øre/ time

K R E D S S I D E R N E

Hvis du ønsker et løntjek eller arbejder under
anden overenskomst kontakt din kreds.

•

F E B R U A R

2 0 2 1

20

• Man kan godt være flere, der arbejder og bevæger sig rundt på byggeplads� I så fald bør følgende
iværksættes:
• Lav en oversigt over, hvem der er på byggepladsen og hvornår�
• Inddel arbejdsområderne og markér, hvilke virksomheder/fag og medarbejdere, som har adgang
til arbejdsområderne og hvornår�
• Sørg for, at transport af materialer m�m� foregår, så øvrige forholdsregler om at begrænse antal
personer samt afstand kan overholdes� Fx kan én eller få personer fra sjakket frembringe materiaVi har nu fået afklaret, hvad de nye afstandskrav
• At når det ikke er muligt at holde den
ler til arbejdsstedet�
betyder i bygge- og anlægsbranchen. Sundhedsfornødne afstand, så skal smittespredning
• Planlæg
mødetid,
pauser og afgang
så manDet
minimerer
af personer,
der
styrelsen
har overfor
Arbejdstilsynet
oplyst,fraatbyggepladsen,
forebygges.
kan skeantallet
ved hjælp
af fysiske
er
sammen,
og
giver
mulighed
for
den
nødvendige
afstand�
anbefalingen er, at man så vidt muligt holder to
barrierer i form af skærme af plastik eller
meters• afstand,
kan lade sigoggøre.
glas, ansigtsdækkende
ellerAdgangsveje
brug af
Sørg forhvor
godedet
adgangsvejeforhold, så man undgår
at gå for tæt på visirer
hinanden�
mundbind.
kan evt� ensrettes�
Dette er nu indarbejdet i vejledningen ”Forebyg
• Fasthold de aftaler I indgår fx i plan for sikkerhed og sundhed (PSS) eller referat af sikkerhedsmøde�
smitte fra coronavirus på bygge- og anlægspladBesøg bfa-ba.dk
Sørg for,hjem”
at detog
er faktaarket
tilgængeligt”Forebyg
for de ansatte� og hent vejledning
ser og i private
• Kommuniker
via telefon
eller
videomøder, hvor det
er om
muligt�
smitte
fra coronavirus
i private
hjem”.
erne
corona i
byggeog anlægs
• Hvis det er muligt, så hold møder, fx byggemøder,
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UDPLUK AF
FAGLIGE SAGER
Thomsen og Fals Aalborg. Forhandlings
sag om kopi timer. Sagen afsluttet ved
forhandling

Skorstensfejermester Allan B. Nielsen. Sag
om manglende sygepenge vedr. sygdom.
Sagen blev løst, og medlem har fået hans
påkrav.

Uggerly Installation Aalborg. Mæglingsmøde vedr slumpakkord. Sagen afsluttet
med en tilbage betaling fra virksomheden
til akkord deltagere.

BO-VENT A/S. Sag om manglende ferie
penge. Sagen blev løst, og medlem har
fået hans påkrav.

Thomsen og Fals Aalborg. Forhandlings
sag om kopi timer i Akkord. Sagen afsluttet
ved forhandling.

Himmerlands vvs Tech aps. Sag om
manglende ferie penge til 2 medlemmer
ved fratrædelse. Sagen blev løst, og begge
medlemmer har fået deres påkrav.

Bravida Aalborg. Mæglingsmøde om skriftlig advarsel til ansat. Sagen løst med at
virksomheden trak den skriftlige advarsel
tilbage.

Himmerlands vvs Tech aps. Sag om manglende SH penge ved fratrædelse. Sagen
blev løst, og medlem har fået hans påkrav.

Uggerly Installation Aalborg. Mæglingsmøde vedr virksomhedens træk i overskud fra
slump akkord. Sagen løst ved at virksomheden tilbage betalte.
Bravida Aalborg. Mæglingsmøde sag vedr
chikane af Tillidsrepræsentant. Sagen blev
forhandlet og løst med beklagelse fra virksomheden.
Thomsen og Fals Aalborg. Mæglingsmøde
vedr kopi sedler i akkord sag. Sagen blev
løst med betalings forlig.
Thomsen og Fals Aalborg. Forhandlings
sag om uoverensstemmelse af kopi timer i
akkord. Sagen afsluttet med betalings forlig
til akkorden.
Lars Lykkegaard Aarhus. Mæglingsmøde
om betaling af s/h og timer samt bortvisning. Sagen afsluttet ved forhandling.

K R E D S S I D E R N E
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NYVALGTE
Tillidsrepræsentanter

Arbejdsmiljørepræsentanter

OPS Gruppen A/S
i Frederikshavn.
Thomas Jensen

Brøndum Aalborg.
Daniel Jokumsen

Bravida Aalborg VVS afd.
Michael Godiksen
Øgaard El & VVS Farsø.
Asger Kristiansen
Vesthimmerlands VVS
(Bravida) Aars.
Henrik Andersen
Skagen Vvs.
Morten H Jakobsen

Agesen VVS Aps Fjerritslev.
Thomas A Pedersen
Handest VVS Thisted.
Christian M Jakobsen
Hjørring Rørteknik Hjørring.
Søren N Nielsen
Holmsted Varme teknik.
Christoffer Lindstrøm

Vesthimmerlands VVS
(Bravida).
Henrik K Eriksen
Øgaard El & VVS Farsø.
Michael B Sørensen
Uggerly Svenstrup afd.
Dan Olsen
Aalborg forsyning A/S.
Claus M Petersen

BYGGEFAGENES A KASSE (BF-A)
ER PR. 1/1 2021 B
 LEVET FUSIONERET MED

ELEKTRIKERNES A KASSE
Din nye A kasse hedder nu FAK som
er en forkortelse af Din Faglige
A-kasse.
Du kan finde FAK på www.fa-k.dk

Din Faglige A-kasse er a-kasse for
40.000 medlemmer blandt andet
elektrikere, blikkenslagere, malere,
artister og fiskere.

I forbindelse med sammenlægning
en har A kassen fået nyt IT system.
Dette har desværre givet lidt
indkøringsvanskeligheder, men vi
håber på jeres forståelse.
K R E D S S I D E R N E

Din Faglige A-kasse - Nyropsgade 14
1602 København V +45 33 26 90 00
kontakt@fa-k.dk - CVR.nr. 62968516
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Nyt fra

OPMÅLERKONTORET

Der har i 2020 gennemsnitlig været en akkordtimeløn i kredsen på 366,79 kr. ved brug af
opmåler-ordningen
Følgende typer arbejde har givet en indtjening pr. time.
Nyt etageboligbyggeri. .......................................................................................................... 338,83 kr.
Nyt andet boligbyggeri........................................................................................................... 411,03 kr
Nyt industri og værkstedsbyggeri ...................................................................................... 353,75 kr.
Nyt kontor- og handelsbyggeri............................................................................................. 347,53 kr.
Nyt social- og uddann. byggeri. .......................................................................................... 368,59 kr.
Gamle boliger. Beboet............................................................................................................. 378,80 kr.
Gamle boliger. Tom. ............................................................................................................... 414,14 kr.
Gamle boliger. Andet.............................................................................................................. 292,24 kr.
Gl. Industri og værkstedbyggeri. I drift.............................................................................. 302.26 kr.
Gl. Industri og værkstedbyggeri. Tom. ............................................................................... 316,49 kr.
Gl. Industri og værkstedbyggeri. Andet ............................................................................. 288,15 kr.
Gl. kontor og handelsbyggeri. I drift................................................................................... 348,29 kr.
Gl. kontor og handelsbyggeri. Tom ..................................................................................... 228,79 kr.
Gl. kontor og handelsbyggeri. Andet .................................................................................. 365,47 kr.
Gl. social og uddann. Byggeri. I drift. ................................................................................. 384,97 kr.
Gl. social og uddann. Byggeri. Tom. ................................................................................... 284,38 kr.
Gl. social og uddann. Byggeri. Andet. ................................................................................ 348,72 kr.
Fjernvarme. Stikledninger...................................................................................................... 414,29 kr.
Fjernvarme. Hovedledning. .................................................................................................. 460,47 kr.
Fjernvarme. Transitledning. ................................................................................................. 495,16 kr.
Fjernvarme. Blandet................................................................................................................ 434,06 kr.
Nytblikkenslagerarbejde. ...................................................................................................... 292,99 kr.
Gl. blikkenslagerarbejde. ...................................................................................................... 330,99 kr.
Ventilation................................................................................................................................ 327,07 kr.
Hvis du har fået lyst til at arbejde på akkord efter prislisterne, så ring på kredskontoret efter
opmåleren.
Nye prislister kan afhentes på kredskontoret.
Husk: Ved voksen-lærling i akkorden skal der træffes aftale særskilt om betaling for lærling
en, som indføres på akkordaftale-sedlen.

O P M Å L E R
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Afsender:
Afsender:BlikBlik-og
ogRørarbejderforbundet
Rørarbejderforbundet--Nord-Midtjylland
Nord-Midtjylland| |Hadsunddvej
Hadsunddvej184
184bb| |9000
9000Aalborg
Aalborg

PR AKTISKE OPLYSNINGER
Dagpenge

Hvis du bliver ledig, skal du gå ind på
www.jobnet.dk og melde dig ledig.
Derefter skal du gå ind på www.fa-k.
dk og lave en ledighedserklæring. Du
vil indenfor de første 14 dages ledighed blive indkaldt til en CV-samtale.
Inden samtalen skal du have lavet dit
CV, og have lagt de job du har søgt
ind i din Joblog på www.Jobnet.dk.
Din arbejdsgiver skal betale de første
2 dage du er ledig (G dage 892 kr. pr.
dag), hvis du har været haft 74 timer
eller derover i de sidste 4 uger du var
ansat. Dagpengesatsen er max 19.322
kr. pr. måned. Hvis du er nyuddannet
(dimittend) er der 2 satser. Hvis du
er forsørger, er satsen 15.844 kr. pr.
måned. Hvis du ikke er forsørger, er
satsen 13.815 kr. pr. måned.

Søgne-/helligdagsbetaling og
feriefridage Tekniq

Søgne-/helligdagsbetalingen er
12 % af den ferieberettigede løn og
der udbetales forskud pr. S/H-dag
med 1200,00 kr. til voksenarbejder
og 700,00 kr. til arbejder under 18
år. Kontoen for S/H- og feriefridage
skal opgøres hvert år, og et eventuelt
ikke-opbrugt beløb skal udbetales
sammen med den sidste løn for året.
Restbeløbet kan også indbetales
som ekstra beløb til pension, men
det skal være aftalt senest den 30.
november.

Arbejdsgiveren

Efterløn 100 % sats 19.322 kr.
pr. måned.
Efterløn 91% sats 17.583 kr.
pr. måned.
Skattefri præmie pr. stk. 13.912 kr.

Fritvalgskontoen i firmaer under
denne overenskomst udgør 12,5 %.
Udbetaling pr. dag aftales, men der
kan ikke udbetales højere beløb,
end det der er stående på kontoen.
Kontoen opgøres ved ferieårets
udløb, og restbeløb udbetales ved
første lønudbetaling i det nye ferieår
eller indbetales, efter aftale, på
feriekonto.

Betaling ved sygdom

Dansk Industri

Efterløn

I overenskomsterne er der bestemmelser om en længere arbejds
giverperiode og højere betaling.
Det varierer i de forskellige overenskomster. Kontakt kredsen, hvis
du er i tvivl.

Betaling ved arbejdsskade

Ved tilskadekomst på arbejdet
betaler arbejdsgiveren løn i indtil
6/9 uger, enten med den personlige
timeløn eller efter løngennemsnit for
det sidste kvartal. Det varierer i de
forskellige overenskomster. Kontakt
kredsen, hvis du er i tvivl, og kontakt
altid kredsen, hvis du har været ude
for en arbejdsskade. Det har stor
betydning, hvis der senere skal være
en erstatningssag.

Efter 9 mdr. ansættelse: Fritvalgs
kontoen i firmaer under denne
overenskomst udgør 12,5 %.
Udbetaling pr. dag aftales, men der
kan ikke udbetales højere beløb,
end det der er stående på kontoen.
Kontoen opgøres ved ferieårets
udløb, og restbeløb udbetales ved
første lønudbetaling i det nye
ferieår eller indbetales, efter aftale,
på feriekonto.

Arbejdsmarkedspension

Indbetaling til arbejdsmarkeds
pension er 12 % for Pension Danmark og 12 % for Industrip ension
og Smede- og Maskinpension.
Pensionsi ndbetaling skal beregnes
af den skattepligtige indkomst, og
arbejdsgiveren skal betale 2/3 og
arbejdstager 1/3.

Kørselsgodtgørelse

Kørselsgodtgørelse for benyttelse af
eget køretøj for 2020:
Kørsel i bil og motorcykel:
Indtil 20.000 km. Pr. km..........3,44 kr.
Over 20.000 km. Pr. km..........1,90 kr.
Kørsel mellem hjem og
arbejdsplads
24-120 km.................................. 1,90 kr.
Over 120 km............................. 0,95 kr.
Udkantskommuner..................1,90 kr.
Skattefri rejsegodtgørelse
Logi pr. dag.......................... 223,00 kr.
Fortæring pr. døgn...............521,00 kr.
Tilstødene rejsetimer pr. time.. 21,70 kr.

”RING ET FAGLIGT BESØG”
Hvis du ønsker et besøg af en

faglig medarbejder fra Kredsen

på din arbejdsplads, skal du blot
ringe eller sende en mail med

oplysninger om navn, arbejdssted
og telefonnummer, så vil du blive
besøgt inden 14 dage.

Nord/Midtjylland
Tlf: 36 38 35 10

nord-midtjylland@blikroer.dk

