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Forsiden
Maskulin reklame for vvs-faget. 
Set i Sydafrika, hvor der også er 
skrigende mangel på vvs’ere. 
Teksten på plakaten betyder ”stolt 
af at være håndværker”. Se Tema 
side 10-14.

Leder

Bjarne G. Petersen, formand for  
Rør og Blik København

OK-forlig – svært,  
men ikke umuligt 
Overenskomstforhandlingerne på vvs-området er så småt kommet i gang. 
Der har i skrivende stund været holdt et opstartsmøde mellem Blik og Rør, 
Dansk Metal og TEKNIQ. Endnu er det ikke kommet til egentlige forhand-
linger, men synspunkter og ønsker til den ny overenskomst er udvekslet.

Og hvordan er så udsigterne efter disse indledende øvelser? De er, at vi 
endnu har et langt og stedvist også besværligt stykke vej at gå, inden det 
forhåbentligt lykkes os at nå frem til et overenskomstforslag, der med begge 
parters anbefaling kan sendes til urafstemning blandt medlemmerne.

Rør og Blikkenslagernes Fagforening har en række krav/ønsker til en ny 
overenskomst. Først og fremmest ønsker vi mere effektive midler til bekæm-
pelse af socialdumping. Det vil efter vores opfattelse kræve indførelse af kæ-
deansvar, opstramning af en række af vores overenskomstbestemmelser samt 
forhøjelse af mindstelønnen og servicetillæget. Alt i alt en gratis omgang for 
den arbejdsgiver, der hverken snyder eller underbetaler sine ansatte. 

Tilbagetrækningsreformer er meget oppe i tiden. Vi skal blive længere tid 
på arbejdsmarkedet, mener politikere fra det yderste højre til langt ind i So-
cialdemokratiet – og Dansk Arbejdsgiverforening skråler med i koret. Hvad 
de i realiteten har tænkt sig er, at unge mennesker, der går ud af skolen efter 
9 års skolegang og derefter gennemfører en 4-årig erhvervsuddannelse, skal 
være på arbejdsmarkedet i 55 år, før de kan takke af og gå på pension. For de 
fleste med fysisk opslidende arbejde er det på det nærmeste uladsiggørligt.

Derfor skal der tænkes nyt i forbindelse med overenskomstforhandlin-
gerne. Der skal fokuseres på tilbagetrækningsmuligheder for de, der ikke kan 
klare Marathon-distancen, og tilbagetrækningen skal ske på vilkår, der ikke 
fører ud i økonomisk ruin.

Kan vi og vore arbejdsgivere denne gang nå frem til et forlig? Nemt bliver 
det ikke, men i både forbund og fagforening vil vi gøre alt i vores magt for få 
forhandlet et overenskomstforslag på plads. Tiderne er gunstige, vi har en lav 
ledighed, arbejdsgivernes ordrebøger bugner og deres indtjening er i top, så 
der burde være mulighed for at opnå et resultat, alle kan være tilfredse med.  

Det eneste der kan sætte en stopper for dette, er hvis TEKNIQ nok en 
gang møder op med ultimative krav.  
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Rustfrie og el-forzinkede 
rør lever skarpt adskilte 
liv på byggeplads i 
Ørestaden.  Fysisk kontakt, 
der kompromitterer den 
udvidede garanti mod 
korrosion, kan koste op til 1 
million Euro i erstatning

n arbejde  En del også velrenomme-
rede rør-leverandører var inde over, da 
Københavns Almennyttige Boligselskab 
(KAB) sendte byggeriet af 120 beskyt-
tede boliger til sindslidende og multi-
handicappede på en grund i Ørestaden 
i udbud. Da afgørelsens time oprandt, 
var der kun én af leverandørerne tilbage, 

resten havde trukket følehornene til sig.
Årsagen lå i kravene til de rør, som 

skulle anvendes ved installationen af ny-
byggeriets vand- og varmeforsyning. Og 
i de konsekvenser det ville få, hvis rørene 
ikke levede op til kravene. 

De rustfrie rør skulle således være 
godkendt til at klare et klorid-indhold 
op til 250 ppm (part per million) uden 
at ruste. 

Herfor skulle der for såvel rustfri rør 
som PEX-rørene udstedes en udvidet 
systemgaranti på 10 år med følgeska-
deerstatning på op til 1 millioner Euro. 
Normalgarantien er fem år.    

Videre hed det i betingelse:  ”Garanti-
en skal være givet direkte fra rør- og fit-
tingsproducenten, som samtidig påtager 
sig analyse af årsagen, hvis der sker en 

skade i garantiperioden. Garantien skal 
udstedes ved opstarten af projektet, og 
samtidig underskrives af installatøren, 
som har ansvaret for at udførelsen sker i 
henhold til leverandørens anvisning.”

Hvem kan, Viega og  
Caverion kan
Hvem det så var der turde bind an med 
de skrappe krav og derfor fik opgaven? 
Det gjorde for rørenes vedkommende 
tyske Viega, der præsenterer sig som 
global verdensleder og med 10 produkti-
onssteder rundt om i verden, 4000 med-
arbejdere og 100.000 lagerpladser godt 
nok også lyder til at være en af branchen 
store spillere. 

Installations-entreprisen gik til Cave-
rion, som den mandag først i januar, da 

Skilsmisse i rør-familien
Garvet anlægssjak prøver nyt. Fra venstre: Thomas Skovgaard Hansen, Morten Outzsen og Johnny Van Dijk
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➧ UTÆTHEDEN kommer forbi på Robert 
Jacobsen Vej i Ørestaden, har tre mand i 
gang med at trække rør og en overmon-
tør til at sørge for at logistikken virker. 

Sjakkets medlemmer – formand 
Johnny Van Dijk, Morten Outzen og 
Thomas Skovgaard Hansen –  er alle 
garvede anlægssvende. 

»Vi har prøvet lidt af hvert, men det 
her er nyt for os. Det nye er, at rørene – 
de rustfrie til brugsvandet og de el-
forzinkede til varmeforsyningen – under 
ingen omstændigheder må komme i 
berøring med hinanden,« fortæller Mor-
ten Outzen.

Johnny Van Dijk forklarer, hvad det 
betyder for arbejdsgangene.

 »Det er os strengt forbudt på de rust-
frie rør at anvende værktøj, som er blevet 
brugt til at skære og gratte el-forzinkede 
rør med. Forbuddet skal forhindre, at de 
rustfrie rør bliver forurenet med partik-
ler fra el-forzinkede rør. Det er derfor, 

vi har komplette sæt af værktøj til hver 
rørtype, og har top på trillebørene, når 
vi med dobbelt op af alt værktøj bevæger 
os omkring på byggepladsen.«

Da konsekvensen af at bruge det 
forkerte værktøj er alvorlig, har sjakket 
taget en forholdsregel, som skal forhin-
dre det i at ske. 

»Vi har med en påmalet farve mar-
keret, hvilke værktøjer der skal bruges 
til hvad. Det, sammen med skærpet 
opmærksomhed, har virket. Der er ikke 
sket nogen ulykker,« sigers Thomas 
Skovgaard Hansen.

Træg byggeledelse
Medlemmerne af sjakket fra Caverion 
tror, at vvs’ere kommer til at skulle 
vænne sig til at arbejde på den måde, de 
selv er i gang med. Hvis industrien vil 
give 10 års garanti og bakke den op med 
en klækkelig skadeserstatning, så bliver 
det det, bygherrerne og deres ingeniø-

rer kommer til at gå efter i fremtiden, 
forudser de. 

Sjakket synes, det er besværligt med 
de to sæt værktøjer, men at det så heller 
ikke er værre.

»Værre på denne plads er det teg-
ningsmateriale, vi får at gå frem efter. 
Der er meget af det, men det er til vores 
brug ikke ret godt. Det efterlader en 
masse spørgsmål, som ingeniørerne 
beregner sig op til 15 dage at svare på. 
Derfor udføres arbejdet i en slumpak-
kord. Vi havde tænkt, at det skulle være 
en opmålt akkord, men det opgav vi 
på grund af træghed i systemet,« siger 
Morten Outzen, som med tilslutning 
fra kollegerne glæder sig over, at de har 
deres overmontør Tobias Wehlast til at 
tage fra i forhold til byggeledelsen. 

De tre, som når dette læses er blevet 
til fem, er enige om, at havde Tobias 
Wehlast ikke været til stede på pladsen, 
ville de næppe kunne overholde deres 
deadline per 1. august i år. 

Det nye er, at rørene – de rustfrie 
til brugsvandet og de el-forzin-
kede til varmeforsyningen – un-
der ingen omstændigheder må 
komme i berøring med hinanden

Korrosion
Uønsket kemisk nedbrydning af me-
taller og legeringer. I videre forstand 
også anvendt om nedbrydning af glas, 
beton og geologiske bjergarter. Den 
korrosion, som fra et teknisk og øko-
nomisk synspunkt har størst betyd-
ning, er rustdannelse på jern og stål. 
Korrosionsforebyggelse og reparation 
af jern- og stålkonstruktioner koster 
hvert år det danske samfund flere 
milliarder kr.
Kilde: Den Store Danske  
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Sådan lyder et af versene i Jan Toftlund 
og Anne Linnets 1. maj sang fra sidst 
i 1970’erne. Socialdemokratiet, som 
havde bestilt de to til at forny repertoi-
ret af 1. maj sange, valgte, da man hørte, 
hvad man havde fået for pengene, aldrig 
at bruge sangen. Man fandt den for 
fræk og respektløs overfor arbejderbe-
vægelsen.

Selv om det er ved at være 40 år siden, 
sangen med ovenstående vers blev skre-
vet, kan tiden siges ikke at være løbet fra 
den. 

Således har vvs-lærlingene ved de 
seneste tre overenskomster ikke fået 
indfriet et eneste af de krav, som har 
handlet specifikt om deres løn- og 

arbejdsforhold. Det skyldes ikke, at Rør 
og Blik/Blik- og Rørarbejderforbundet 
har undladt at fremføre dem eller i en 
grim studehandel har solgt lærlingenes 
krav fra til fordel for svendenes. Hverken 
lærlinge eller svende har, på grund af tre 
forhandlingssammenbrud siden 2000, 
fået andet, end hvad der lå i forligsman-
dens mæglingsskrifte.

Genbrug af krav
Den uforløste situation på lærlinge-fron-
ten har på faglig sekretær Bjørn Dues 
kontor på Lygten 10 materialiseret sig i 
et rødt ringbind. Ringbindet indeholder 
papirerne med de krav til ændringer af 
lærlingebestemmelser, der over de fore-

gående snart 10 år er blevet udtænkt og 
fremført, men ikke realitetsforhandlet.

Bjørn Due, der har lærlingeområdet 
som sit ansvar, går ud fra, at materialet 
bliver genanvendt ved de nært forestå-
ende overenskomstforhandlinger. 

»Det er muligt, at der kommer nye til, 
men de allerede formulerede krav fejler 
ikke noget.  Kravene er både rimelige og 
velbegrundede. Og også hjælpsomme, 
hvis vi i skal gøre os håb om at tiltrække 
flere unge til vvs-uddannelsen,« siger 
Bjørn Due.

Lidt mere af det hele
Listen med lærlingekrav handler – for-
uden en hel del andet – om løn, akkord-

Sangen, vvs-lærlinge  
kan synge med på

OK 17
Når blot vi står sammen, så er sejren vor

Til kamp for bedre svendeløn og levevilkår

Som regel er det lærlingen, som intet får

Ham sælger vi hvert en’ste overenskomstår
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Rør og Blik København/Blik- og Rør-
arbejderforbundet går efter årsskiftet 
til overenskomstforhandlinger med et 
opsparet behov for at skaffe forbedringer 
til blandt andre lærlingene. Udmeldin-
ger fra byggeriets arbejdsgivere tyder på, 
at det bliver en kamp op ad bakken.

De er blevet for dyre, er lærlingene, 
alt for dyre. Det mener byggeriets ar-
bejdsgivere, især de små- og mellemsto-

re af dem, ifølge en undersøgelse, som 
hovedorganisationen Dansk Byggeri har 
fået lavet. Hvis udgifterne blev lavere, 
ville virksomhederne tage flere lærlinge 
ind, lyder meldingen.

Det er et synspunkt, landets nye un-
dervisningsminister, Merete Riisager fra 
Liberal Alliance, tidligere har gjort sig til 
talsmand for.

»Man må bare sige til de unge men-
nesker, at det er en meget bedre løsning 
at få en god uddannelse end tusind 
kroner mere i lønningsposen«, udtalte 
hun i 12013 til Berlingske. 

Mattias Tesfaye, Socialdemokratiets 
ordfører på erhvervsuddannelser, kalder 
ministeren standpunkt ’rimeligt vildt’. 

Formand Helene Glundholt fra Er-
hvervsskolernes Elevorganisation synes 

heller ikke, det er nogen fed ide at sætte 
lærlingelønningerne ned.

»Det kan da godt være, at folk ville 
tage flere lærlinge, hvis det var billigere, 
men til gengæld tror jeg også, at det ville 
få færre til at tage en uddannelse. Som 
SU’en er nu, har folk svært ved at få det 
til at løbe rundt,« siger hun.

Sagen har også affødt en kommentar 
på nettet. Her skriver rektor Jakob Thu-
lesen Dahl fra Skanderborg Gymnasium 
– ironisk ment, må man formode: ”Ja, 

Byggeriet: Lærlingene er for dyre

forhold, ligestilling, skur- og zonepenge 
og pension. 

Lærlingenes lønsatser skal forhøjes 
med 10 procent.

Lærlinge, som er med på akkorder, der 
går ned, skal sikres, at de som minimum 
får udbetalt timeløn i henhold til lærlin-
gesatsen.

Lærlingenes opsparingskonto skal 

afskaffes og indestående beløb indregnes i 
lønsatserne eller overføres til feriefridags-
kontoen.

Lærlinge skal fra uddannelsesstart 
have indbetalt pensionsbidrag fra ar-
bejdsgiver. 

Lærlinge, der i arbejdsmedfør bruger 
egen telefon, skal godtgøres med 200 
kroner om ugen. 

Lærlinge skal omfattes af svendenes 
regler vedrørende skur- og zonepenge.

Lærlinge, der har lang vej til fagsko-
len, skal kunne vælge mellem offentlig 
transport eller at få udgiften dækket efter 
statens kilometertakst. 

Lærlinge skal som minimum have 
to sæt arbejdstøj om året – plus et sæt 
vintertøj.

Man må bare sige til de unge 
mennesker, at det er en meget 
bedre løsning at få en god uddan-
nelse end tusind kroner mere i 
lønningsposen
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Bravida og Brøndum fik  
for et år siden til sammen 
stjålet værktøj for + 400.000 
kroner. Sagen er stadig 
uopklaret 

n tyverier  Byggepladsen Royal Arena 
i Ørestaden havde ubudne gæster på 
et tidspunkt mellem fyraften fredag 
22. januar og mandag morgen den 25. 
januar sidste år. Tyvene aflagde besøg 
hos blandt andre vvs-sjak fra Bravida 
og Brøndum. Begge havde de fået deres 
foderkasser brudt op og værktøj stjålet. 
Samme skæbne var overgået et el-sjak 
fra entreprenørfirmaet Hoffmann og 
Sønner.

Christian Jørgensen fra Bravida-
sjakket husker udmærket, hvad han og 
kollegerne talte om den pågældende 
mandag morgen.

»Vi kunne se, at det var det dyre 
håndværktøj, tyvene var gået efter, og 
var derfor enige om, at det var folk med 
forstand på sagerne, som havde været 
på besøg. Vores umiddelbare vurdering 
var, at der var stjålet værktøj for omkring 
200.000 kroner.«

Tyvenes udbytte af besøget hos 
Brøndum-sjakket lå i samme leje. 

»Vi mistede værktøj for i hvert fald 
200.000 kroner, hvortil kom produkti-
onstabet ved at have folkene gående ube-
skæftigede den halvanden dags tid, det 
tog at fremskaffe nyt værktøj,« fortæller 
Hans Kristensen, der hos Brøndums 
Hvidovre-afdeling står for lageret.

Et andet fællestræk er, at de to vvs-
virksomheder er kommet til selv at 
hænge på regningen for tyverierne.

Her et år efter, at tyverierne fandt 
sted, har politiet endnu ikke fundet frem 
til gerningsmændene, og sporene må an-
tages nu af være så kolde, at det næppe 
heller kommer til at ske. 

Erstatning fra deres respektive forsik-

ringsselskaber har Bravida og Brøndum 
ikke kunnet få. Da foderkasserne, hvor-
fra tyverierne skete, ikke befandt sig bag 
lås og slå, det kunne for eksempel være i 
en container, dækker forsikringen ikke. 

Ubudne gæster i Arenaen

Øverst: Opbrudt  
foderkasse.

Nederst: Tømt  
foderkasse.

Royal Arena får plads til op til 15.000 
siddende og stående tilskuere til kultur- 
og musikarrangementer. Til sportsbe-
givenheder som fx håndboldkampe vil 
kapaciteten være 12.500 tilskuere. 
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Du må ikke sjæle. Det siger 
både Biblen og straffeloven. 
Alligevel stjæles der. Blandt 
andet fra byggepladser og 
varebiler

n tyverier  Det var den dårlige nyhed. 
Den gode nyhed er, at antallet af tyverier 
falder. Det gælder også tyverier fra byg-
gepladser og varebiler. 

For 10 år siden i blev der anmeldt 1904 
byggeplads-tyverier, mens det i 2015 var 
1053, altså et fald på 44 procent.

I samme periode faldt antallet af an-
meldte tyverier fra lastbiler/varebiler med 
52 procent – fra 9884 tyverier i 2007 til 
4749 tyverier i 2015.

Til disse gode nyheder kan yderligere 
føjes den, at politiets opklaringsprocent er 
steget. For byggepladstyveriernes ved-
kommende fra 11,7 procent i 2007 til 16,5 
procent i 2015 og fra 6,8 til 13,6 procent, 
når det drejer sig om tyverier fra varebi-
ler. I sig selv vel ikke imponerende, men 
dog en betragtelig stigning. 

Politikommissær Ove Randrup, der 
er leder af Københavns Politis tyveri- og 
røveriafdeling, ser sammenhængende 
årsager til det markante fald i tyverier fra 
byggepladser.

»Byggepladserne er i dag sikret bedre 
end tidligere og virksomhederne mær-
ker deres kostbarheder , så de er til til at 
indentificere. Det er blevet sværere og 
mere risikabelt at være tyv. Som enkelt-
stående begivenhed har sagen med tyve-
riet af køreledninger på S-banen til Køge 
januar sidste år også haft betydning. En 
million passagerer strandede og kunne 
ikke komme hverken frem eller tilbage. 

Det var med til at ændre offentlighedens 
opfattelse. Det man her stod over for, var 
ikke simpelt tyveri, men grov sabotage-
kriminalitet. Dertil kom, at vi i politiet 
fik trævlet sagen op. Vi fandt frem til ger-
ningsmændene og til deres afsætningsled, 
hvilket er det ikke mindst vigtige. Tyvene 
såvel som hæleren blev dømt,« fortæller 
Ove Randrup.

Hvem var gerningsmændene?
»Omrejsende udenlandske kriminelle, 

i dette som i mange lignende tilfælde kom 
de fra Østeuropa.«

Hvad blev de dømt til?
»Fængsel, udvisning af landet efter 

afsoning og indrejseforbud til Danmark.« 
Er problemerne hermed ved at være 

løst?
Det tør jeg ikke love. Når den ene form 

for tyveri ikke mere går så godt, skifter 
tyvene til en anden, lige nu er der vækst i 
lomme- og tricktyverier. Man skal forstå, 
at de kriminelle ser tyveri som et stykke 
arbejde, de skal tjene deres penge på. 

Hvad er egentlig fortjeneste ved for 
eksempel byggepladstyverier?

»Hvis tyven har en ’god’ hæler, ligger 
den typisk på 10 procent af nyprisen.«

Udfordringen består
Selv om omfanget af byggeplads- og 
varebilstyverier er blevet halveret over de 
seneste 10 år, er de stadig en udfordring 
for byggebranchen.

Det er de blandt andet, fordi det er 
mere eller mindre umuligt at låse en 
byggeplads af. Risikoen for indbrud er 
stor, og derfor er forsikringspræmien det 
også. Hvis forsikringsselskabet på grund 
af, hvad det ser som mangelfuld sikring 
af værdierne, når frem til, at det desværre 

Tyverier fra byggepladser  
halveret på 10 år

Byggepladserne er i dag sikret 
bedre end tidligere. Det er blevet 
sværere og mere risikabelt at 
være tyv

Fotos: Mark Knudsen/Monsun
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ikke ser sig i stand til at erstatning, er det 
nærliggende for virksomhederne at søge 
andre løsninger. Det gør en del så også, 
typisk i form af vagtværn, video over-
vågning og alarmanlæg. 

Nogle sætter deres lid til den tekno-
logiske udvikling. Det er de firmaer, der 
råder over den blandt byggepladstyve 
mest efterstræbte vare: de tykke, fede, 
kostbare og let omsættelige kobberkab-
ler.

Disse firmaer ser meget frem til, at 
producenterne får udviklet et alumini-
umskabel, der har den samme fleksibili-
tet som kobberkablerne, men er markant 
meget billigere.

39 meter kirkerør
En sag fra Odense viser, hvor efterstræbt 
kobber er, og hvor langt tyvene vil gå for 
at få fingre i det gyldne metal.

Sagen  resulterede i, at byens dom-
kirke en af de sidste dage/nætter i juni 
sidste år mistede 39 meter nedløbsrør i 
kobber. Hvordan tyvene bar sig ad med 
nedtagningen, og hvordan de lykkedes 
med at slippe uset fra det, vides ikke, 
men det lyder som er risikabelt projekt, 
gør det ikke?

Udbyttet har ikke været ubetydeligt. 
På London Metall Exchanche stod råt 
kobber 16. januar i 41,30 kroner og 
forarbejdet kobber i 50 kroner kiloet. 
Hos Arnes Produkthandel i Ballerup 
betalte man samme dag en kilopris på 
30,50-31,00 kroner for nyt kobber og 
27.50 kroner for gammelt kobber. 

 

Tyveri fra byggepladser    2014 2015 1. halvår 2016 2007
Anmeldelser  1065 1053 482 1904  
Sigtelser 191 174  90 221
Opklaringsprocent  17,9 16,5  18.6 11,6

Tyveri fra lastbil/varebil  2014 2015  1. halvår 2016 2007
Anmeldelser 4995 4749 2615 9884 
Sigtelser 422 357 353 673
Opklaringsprocent 8,40 7,5  13,4 6,8

Så mange tyverier er der, så få opklares

Politikommissær Ove Randrup, 
der er leder af Københavns Politis 
tyveri- og røveriafdeling
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Rør & Blik efterlever det 
revolutionære makkerpars 
måske vigtigste råd til 
arbejderne 

n international solidaritet  Proletarer i alle 
lande, foren jer!

Med disse afsluttende ord i Det Kom-
munistiske Manifest påbød Karl Marx 
og Friedrich Engels i midten af 1800 
tallet arbejderne at stå sammen hen 
over landegrænserne.  Marx og Engels 
introducerede dermed arbejderne for 
nødvendigheden af internationalt sam-
menhold. 

Sammenholdet har endnu ikke ført 
til den socialistiske verdensrevolu-
tion, Marx og Engels i sin tid stillede i 
udsigt. Kapitalismen har vist sig mere 

modstandsdygtig end forventet, og for 
efterhånden nu snart 30 år siden holdt 
den såkaldt virkeliggjorte socialisme 
i Sovjetunionen og Østeuropa oven i 
købet op med at være virkelig. 

Med verdensrevolutionen står det 
således ret sløjt til. Det gør det derimod 
ikke, i hvert fald ikke i samme grad, med 
internationalismen i arbejderbevægel-
sen. Her arbejdes der ufortrødent videre 
ud fra den antagelse, at man som arbej-
der er bedst tjent med at organisere sig 
og stå sammen med ligestillede hjemme 
og ude. 

Det er denne antagelse, der kan 
forklare, hvorfor dansk fagbevægelse 
engagerer sig i og bruger ressourcer på 
internationalt arbejde. 

Tag nu som eksempel Rør & Blik. 
Fagforeningen i København med sine, 

alle medregnet, 2500 medlemmer er som 
del af Blik- og Rørarbejderforbundet til-
knyttet fire transnationale organisationer 
for bygningsarbejdere, heriblandt vvs’ere. 
De tre af dem arbejder fagpolitisk, mens 
den sidste har fokus på professionen, 
altså selve vvs-håndværket. Lad os se på, 
hvem de er og hvad de gør.

Bygnings- og træarbejdernes Interna-
tionale 

Den medlemsmæssig største 
af de fire er det verdensom-
spændende BWI (Building and 

Wood Worker’s International), der tæller 
326 fagforbund fra 130 lande med et 
sammenlagt medlemstal på 12 millio-
ner. BWI har sit hovedkvarter Geneve i 
Schweitz og regional- og projektkontorer 
i Panama, Malaysia, Sydafrika, Indien, 

Nogen har hørt efter

Internationalt sammenhold
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Burkina Faso, Curaçao, Chile, Kenya, 
Rusland, Peru, Brasilien og Thailand.

BWI arbejder for at fremme dan-
nelse af fagforeninger, et i mange lande 
dødsens farligt forehavende, at styrke 
lønmodtagernes rettigheder og at skabe 
bæredygtig udvikling.

Formand for BWI er Per Olof Sjöo 
fra svenske GS, nydannet fagforbund 
for 50.000 ansatte inden for skovbruget, 
træindustrien og den grafiske branche. 

Europæisk føderation for bygnings- og 
træarbejdere

EFBT (på engelsk kaldt 
EFBWW) er den europæiske 
afdeling af BWI og har som 

medlemmer 74 fagforbund fra 34 lande 
og et medlemstal på 2 millioner.

Danske medlemmer er – ud over Rør 
& Blik/Blik- og Rørarbejderforbundet 
– Dansk El-Forbund, Dansk Metalarbej-
derforbund, Malerforbundet i Danmark, 
3F og CO-industri.

EFBTs hovedkvarter ligger i Belgien, 
Bruxelles nærmere bestemt, og har Diet-
mar Schäfers fra IG – Tysklands største 
og stærkeste fagforbund – som formand. 
Posten tilhørte i perioden 2003-2007 en 
dansker, nemlig den daværende for-
bundsformand for TIB, Arne Johansen.

EFBTs ser det som sin opgave at 
påvirke EU’s beslutningstagere og em-
bedsværk til er mere lønmodtagervenlig 
politik – og for at få unionen udstyret 
med en klarere social profil. Derfor 
hovedkvarterets placering i EU-hoved-
staden Bruxelles. 

Nordisk Bygnings- og Træarbejderfø-
deration 

NBTF (på engelsk kaldt 
NFBWW) blev grundlagt i 
1952 som organisation for 

bygnings-, skov- og træindustriarbejdere 
i de fem nordiske lande: Norge, Sverige, 
Finland, Island og Danmark. 

Til den nordiske føderation, der 
er del af såvel det globale BWI og det 
europæiske EFBT, er der knyttet 24 

forbund, repræsenterende 400.000 indi-
viduelle medlemmer. NBTF har adresse 
i Stockholm og formanden er Johan 
Lindholm fra det svenske Bygningsar-
bejderförbundet.

De danske fagforbund, som er med-
lem af den europæiske afdeling af BWW, 
er også med i den nordiske. Forbunds-
formand Max Meyer er suppleant til 
bestyrelsen.

VVS-branchens verdensråd 
World Plumbing Council 
(WPC) arbejder på at fremme 
vvs-branchens omdømme, 

udvikle kvaliteten af vvs-arbejdet og 
finde veje til at sikre adgang til rent vand 
og toiletter – også for de forfærdende 
mange mennesker, som i dag ikke har en 
sådan adgang. 

WPC, der som medlemmer har både 
fagforbund, arbejdsgiverorganisatio-
ner og producenter, har sit hovedsæde 
i Zürich i Schweitz. Formanden er 
Sudhakan Nair fra Indian Plumbing As-
sociation. 

Tre repræsentanter fra Blik- og Rørar-
bejderforbundet deltog på WPCs seneste 
kongres, som fandt sted i Cape Town, 
Sydafrika, 14.-16. september sidste år. 
Den ene af dem var faglig sekretær 
Henrik Juul Rasmussen fra Rør & Blik 
København.

Én for alle, alle for én 
De ovenfor nævnte organisationer er alle 
branche-specifikke. De er oprettet af og 
for fagforbund, hvis medlemmer arbej-
der inden for byggeriet og træindustrien.

Det gælder ikke de internationale 
organisationer, Rør & Blik/Blik- og Rør-
arbejderforbundet gennem LO er med i. 
Her er det i bredere forstand én for alle 
og alle for én, der gælder.

Det drejer sig om følgende organisa-
tioner, nævnt efter størrelse:

ITUC (International Trade 
Union Confederation/Inter-
national Faglig Sammenslut-

ning) med 181 millioner medlemmer, 
fordelt på 340 faglige organisationer fra 
163 lande. Generalsekretær og australier 
Sharan Burrow leder slagets gang fra 
hovedkvarteret i Bruxelles.

ETUC (European Trade Union Con-
federation/ Europæisk Faglig Sam-
menslutning) har 45 millioner medlem-

mer, fordelt på 89 faglige 
organisationer i 39 lande. 
Generalsekretær er Luca 

Vicentini fra Italien, mens Max Meyer, 
formand for Blik- og Rørarbejderfor-
bundet, er valgt som revisor. ETUC bor 
også i Bruxelles.

NFS (Nordens Faglige Samorgani-
sation) tæller 16 hovedorganisationer 

med sammenlagt 9 millioner 
medlemmer. NFS bor i Stok-

holm og har norske Ragnhild Lied som 
ordförande, det vil sige formand. 

BATSUN er et netværk af 32 faglige 
hovedorganisationer i 
Østersø-regionen. Ud 

over de fem nordiske lande drejer det sig 
om Estland, Tyskland, Letland, Litauen 
Polen, Rusland og som såkaldt strategisk 
partner en hviderussisk organisation, 
der kalder sig demokratisk. 

ILO (INTErNATIONAL LABOUr 
OrgANISATION) er de Forenede Na-

tioners (FN) treparts-agentur 
for arbejdsforhold. Agenturet 
er oprettet i 1919, 26 år før FN 

kom til verden, og består af regerings-, 
arbejdsgiver- og fagforeníngsrepræsen-
tanter. 193 lande er tilsluttet. 

ILOs opgave er efetr vedtægten at 
fastsætte arbejdsstandarder, udvikle 
politikker og anvisninger til fremme af 
ordentlige arbejdsforhold for alle ver-
dens kvinder og mænd.

Britten Guy Ryder er generalsekre-
tær for ILO, der har sit hovedkvarter i 
Geneve i Schweitz.
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Projektet har haft 
to dele. Under den 
første blev der til 
fattige familier, som 
der er mange af i det 
lille mellemameri-
kanske land, ydet 
hjælp til betaling 
af børnenes skolepenge. I den anden handlede det om opbygning og 
finansiering af erhvervsuddannelser. 

Status: Projektet, et af Blik- og Rørarbejderforbundet længst 
varende, et afsluttet, men videreføres af PLAN, en af verdens største 
humanitære organisationer. PLAN arbejder i 50 fattige lande i Afrika, 
Asien og Latinamerika og har især fokus på børns vilkår. 

Internationalt sammenhold

Solidariteten hører med
Internationalismen i fagbevægelsen kommer ikke alene til udtryk gennem arbejdet i 
fagpolitiske og professionelle forsamlinger. 

Sagen har også en solidarisk og humanitær side. For Rør & Blik/ Blik- og 
Rørarbejderforbundets vedkommende har den over de senere år udmøntet sig i fire projekter. 

Tre lærlinge og 
en fagskolelærer 
var i sommeren 
2016 udsendt til 
Mount Everests 
ståsted, hvor de 
deltog i ud-
dannelsen af 
18 nepalesiske 
faglærere til vvs-
uddannelsen og 
derefter sammen 
med disse var med til at installere toiletter og afløb på en af de mange 
skoler, som blev ramt af jordskælvet 25. april 2015.

Status:  Projektet, som Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal 
og ARBEJDSGIVERNE (tidligere Danske Smedemestre) har været fæl-
les om, overvejes videreført.

Støtte til byggeri 
af blikkenslager-
skole og indkøb af 
værktøj. Skolen til-
byder et tre-ugers 
kursusforløb, som 
giver eleverne 
ret til at udføre 
simpelt vvs-arbej-
de. Ambitionen 
er – via et mobilt 
træningscenter – 
at udbrede uddannelsestilbuddet i landet med de 
7.107 øer. Blandt de delegerede på Blik- og Rørar-
bejderforbundets kongres i 2014 blev der samlet 
60.000 kroner ind til støtte for projektet.

Status: Det to årige projekt er afsluttet for dansk 
vedkommende. 

Støtte til byggeri af skole for 300 børn fra AIDS 
ramte familier.

Status: Skolen er bygget og projektet er afsluttet.

Filippinerne

el Salvador Sydafrika

Nepal
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n internationalt  Han var på forhånd klar 
over, at vvs’ere er Guds gave til men-
neskeheden, især den kvindelige del af 
den, og bag på ham kom det heller ikke, 
at der blev talt om vvs’ere med respekt 
på kongressen i WPC (World Plumbing 
Council), da vvs-branchens verdensråd 
i efteråret i Cape Town, Sydafrika, holdt 
sin 11. kongres. 

»Det var trods alt en forsamling af 
branchens egne, jeg befandt mig i,« 
konstaterer faglig sekretær i Rør & Blik, 
Henrik Juul Rasmussen, som indgik i 
Blik- og Rørarbejderforbundets tre-
mandsdelegation til kongressen.

»Hvor skræmmende alvorlige de pro-
blemer er, som klimaforandringerne stil-
ler verden over for, og hvor betydende 
en rolle sagkundskaben tildeler os vvs’ere 
i løsningen af dem, var jeg derimod 
ikke helt forberedt på. Det er os, der 

med vores håndværk og know how skal 
omsætte de ideer, som teoretikerne kom-
mer op med, fra teori til håndgribelig 
virkelighed. Om 23 år –  

i 2040 –  vil ifølge prognoserne 4 mil-
liarder mennesker være uden en sikker 
vanforsyning, det er fire gange så mange 
som nu. Så jo, der bliver meget at gøre 
for os og kommende generationer af 
vvs’ere,« siger Henrik Juul Rasmussen 

Infrastruktur i forfald
Dhesigen Naido, sydafrikaner, stor 
kanon inden for landets vandforsynings-
sektor og keynote speaker på kongres-
sen, udnævnte i sit oplæg vvs’erne til 
nøglepersoner i klodens overlevelses-
kamp, dem vi bare ikke kan undvære. 
Det er der desværre mange, som allerede 
nu må.

Blade Nzimande fra Nelson Mandelas 
parti ANC og landets undervisningsmi-
nister, kom ind på problemet. Som i øv-
rigt er ét, vi også kender til i Danmark.

Unge i Sydafrika vil have universitets-

Hallo vvs’er, du er nøgleperson  
i  klimakampen

Faglig sekretær Henrik Juul Rasmussen.

➧
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Internationalt sammenhold

uddannelser, en uddannelse som vvs’ere 
anses for lavstatus. Det betyder i et land 
med 55 millioner indbyggere og et land-
areal på 1,2 millioner, at 20.000 vvs’ere 
skal overkomme at forny og vedligehol-
de de dele af infrastrukturen, som hører 
vvs-området til. Det kan de ikke. Her 
ligger forklaringen på, at der i er relativt 
udviklet samfund som det sydafrikanske 
årligt fosser/siver 1,6 milliard liter vand 
ud af utætte rørledninger.

»Det går jo ikke, og et af kongres-
sens vigtigste fokuspunkter var da også, 
hvordan vi som branche får gjort os 
attraktive for unge mennesker. Et andet 
var, hvordan man ved hjælp af ny tekno-
logi finder løsninger på det problem, at 
toiletaffald i store dele af verden sendes 
direkte ud i naturen, at der er et vand-
spild som ind i helvede, at giftige alger 
mange steder gør vand udrikkeligt og at 
adgangen til vandressourcer er så skævt 
fordelt, at det risikerer at udløse krige. 
Det blev der fremlagt mange, synes 
jeg, meget fine og også for fattige lande 
realiserbare forslag til. Et af de mere 
lavpraktiske, jeg som rørsmed noterede 
mig, gik på, at man ved lave afløbsrør 
ovale får en ’bund’ i røret, der er mindre 
og dermed også kan rengøres med en 
mindre mængde vand,« siger Henrik 
Juul Rasmussen.

Vi skal blive i WCT
Skal vi forblive medlemmer af WCT og 
deltage i dens kongresser? Det spørgsmål 
var et af dem, tre-mands delegationen 
bestående af næstformand Jørgen Ja-
kobsen fra Kreds Fyn-Jylland, forbunds-
sekretær Kim Fusager Balle og hoved-

kilden til denne historie, faglig Rør& 
Blik-sekretær Henrik Juul Rasmussen, 
var sendt til Sydafrika for at få opklaret.

Det synes delegationen, at Blik- og 
Rørarbejderforbundet skal. I de tres 
medlemmers fællesbegrundelse hedder 
det: »Vi fandt kongressen oplysende og 
netop det, at det er vores branche, der 
skal redde verden, er jo spændende. Vi 
mener, at det vil være rimeligt at deltage 
i kongressen næste gang i 2019, så vi kan 
se, om der er opfølgning på de fine ord. 
Vi stiller os gerne til rådighed for denne 

opfølgning.«

PS: UTÆTHEDEN har til nærværende 
mini-tema om det internationale arbejde 
søgt indsigt i, hvad Blik- og Rørarbejder-
forbundet bruger af midler på det. Den 
indsigt har det ikke været mulig at få, 
men de københavnske vvs’eres fagblad 
kan oplyse, at medlemskab af ovenfor 
omtalte WPC (World Plumbing Coun-
cil) koster 500 US-dollars … om året.

Den øgede globalisering forandrer verden og 
betyder for eksempel, at EU lovgivning, inter-
nationalisering og vandring af arbejdstagere er 
blandt de emner, vi som forbund er tvunget til at 
forholde os til i varetagelsen af medlemmernes 
interesser.
Blik- og Rørarbejderforbundet vil gennem det 
internationale samarbejde virke for fred,  
demokrati, menneskerettigheder og retten til  
at organisere sig i fagforeninger.
Formålet med internationalt arbejde, vedtaget på Blik- og Rørarbejderforbundets kongres 2014

Vi fandt kongressen oplysende og 
netop det, at det er vores bran-
che, der skal redde verden, er jo 
spændende

➧
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Op til 80 københavnske 
vvs’ere fra virksomhederne 
Wicotec/Kirkebjerg og 
Brøndum kan være blevet 
udsat for helbredsfarlige 
påvirkninger fra asbest-
støv under arbejde med 
omstilling af varme for-
syningen fra damp til  
vand i Københavns Indre 
Bykvarterer
n arbejdsmiljø  Det fælleskommunale 
HOFOR (Hovedstadens Forsyningssel-
skab) har ifølge Allan Leegaard, der er 
faglig sekretær og arbejdsmiljø ansvarlig 
i Rør & Blik, ikke taget de forholdsregler, 
selskabet som bygherre lovgivningsmæs-
sigt er pålagt i omgangen med asbest. 
Forholdsregler, der kort fortalt skal sikre, 
at der ikke er asbest på arbejdsstedet, og 
hvis der er, da at få den indkapslet, for-
seglet eller fjernet af sagkyndige inden 
for asbest-sanering. 

»Det er også bygherrens ansvar at 
påse, at de sagkyndige, som forestår 
asbest-saneringen, i dette tilfælde fir-
maet Karl Pop Miljøpolitik, lever op til 
forskrifterne. Det gjorde saneringen bare 
ikke,« siger Allan Leegaard. 

Byggepladser lukket
På de angiveligt rengjorte byggeplad-
ser blev der – efter at vvs’erne allerede 
var gået i gang at udskiftning af rør og 
varmevekslere – målt betydelige fore-
komster af asbest-støv. Det indebar, at 
pladserne, blandt andre den store på 
Statens Museum for Kunst på hjørnet 
Sølvgade-Nørre Voldgade, blev lukket af 
og saneringsfolk sendt ind for at foretage 
den grundige rengøring, der var blevet 
forsømt i første omgang.

Da var skaden dog allerede sket. 
»Folk, som eksponeres for asbeststøv, 

lige meget i hvor små doser, må resten 

af livet leve med forhøjet risiko for at 
uhelbredelige sygdomme. Derfor er det 
også, at Wicotec/Kirkebjerg og Brøndum 
som arbejdsgivere er forpligtet til af føre 
register over, hvem af deres ansatte, der 
har været udsat for asbest samt hvor og 
hvornår, det er sket. Oplysningerne kan 
være betydningsfulde i forbindelse med 
en eventuel senere sygdomsbehandling 
og ved stillingtagen til skadeserstatning,« 
fortæller Allen Leegaard

Et forudsigeligt problem 
At den igangværende omstilling af 
varmeforsyningen fra damp til vand 
vedrører netop ejendomme i Køben-
havns ældste bydele, burde efter Allan 
Leegaards mening have skærpet HOF-

ORs opmærksomhed på asbest-proble-
matikken.

»Husene er fra dengang, asbest 
endnu var et enormt populært og meget 
anvendt materiale. Det blev brugt overalt 
i byggeriet. Inden for vvs-branchen 
især til isolerings af varmeinstallationer. 
Dermed også sagt, at man i gamle huse 
ved overgang fra én varmeteknink til 
en anden, som indebærer udskiftning 
af rør og varmevekslere, må regne med 
at støde på asbest. Det har bygherren 
formentlig vidst, men har ikke taget det 
alvorligt nok. Man må virkelig bede til, 
at fadæsen ikke får konsekvenser for 
kollegerne på længere sigt,« siger Allan 
Leegaard.

Asbesten findes endnu derude

Mød op 
og hør om 
asbestens 
farer

Lygten 10, København NV
Oplægsholdere:
· Repræsentant fra Arbejdstilsynet, der håndhæver  
 forbuddet mod asbest
· Repræsentant fra Arbejdsmedicinsk Klinik, der bedøm- 
 mer og behandler konsekvenser af asbestforurening
· Repræsentant fra AMU (ArbejdsMarkedsUddannelser),  
 der står for oplæring af asbest-sanitører.

Medlemsmøde mandag 14. marts kl. 16.00

Varmecentral på Tomsgårdsvej. Pofessionel asbest sanitør. Interssant påklædning.
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UTÆTHEDEN indbyder igen i år sine læsere til at deltage i en fremtidsquiz. Giv dit gæt på udfaldet af 13 
begivenheder i 2017. Præmien – tre flasker god vin – går til den med flest rigtige besvarelser.

13 spørgsmål om 2017

Navn: .......................................................................................................................................................................................................................................

Adresse: ..................................................................................................................................................................................................................................

Tlf.: ............................................................................................................................................................................................................................................

1) Bliver Socialdemokraterne
største borgmesterparti ved 
kommunalvalget?

Venstre har for nuvæ-
rende 48 borgmesterpo-
ster, Socialdemokratiet 
33. Valget afholdes 21. 
oktober.

JA NEJ 

2) Kvalificerer Danmark sig til VM i
fodbold i 2018?

Vi er kommet 
skidt fra start 
med blandt an-
det nederlag til 
Montenegro på 

eget græs. For at have en chance skal vi blive 
mindst nummer to i kvalifikationsgruppen.  
VM afvikles i Rusland 14. juni -05. juli 2018.

JA NEJ 

3) Overtager Socialdemokratiets
formand Mette Frederiksen posten
som statsminister?

Hvis der ellers kommer 
et valg i løbet af 2017, er 
det overvejende sand-
synligt. 

JA NEJ 

4) Indgås der forlig om ny vvs-
overenskomst?

Rør og Blik/Blik-og Rørarbejderforbundet 
satser få at få en selvforhandlet aftale bragt i 
hus, i stedet for endnu engang at skulle tage 
til takke med levningerne fra andres bord. 
Men let bliver det ikke med en modpart så 
kontraproduktiv som TEKNIQ.

JA NEJ 

5) Underskrives frihandelsaftalen
TTIP mellem EU og USA?

Hvis Donald Trump som præsident holder, 
hvad han som præsidentkandidat lovede, for-
bliver TTIP uden en amerikansk underskrift.
                                                     JA NEJ 

6) Genvælges Angela Merkel som
tysk forbundskansler?

Frau Merkel har med-
delt, at hun stiller op, 
så muligheden er der. 
Valgdatoen er endnu 
ikke fastsat, men senere 

end 22. oktober bliver det ikke. 
JA NEJ 

 
7) Holder Skotland folkeafstemning
om uafhængighed?

Brexit var ikke skotternes kop the. Mange af 
dem har tilkendegivet, at de hellere forlader 
UK (United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland) end de vil ud af EU. Derfor 
kan en ny folkeafstemning komme på tale.
                                                      JA NEJ 

8) Vinder en dansk rytter en etape i
årets Tour de France?

Magnus Cort, den 23-
årig sprinter, der tog 
to etapesejre i seneste 
Vuelta a España, har 
potentialet.

JA NEJ 

9) Vælger franskmændene Marine
Le Pen som deres præsident?

Det må man dæleme ikke håbe. Bare tanken 
om at have en notorisk fascist siddende i 
det magtfulde franske præsidentembede er 
angstprovokerende.              JA NEJ 

10) Havner  West Ham United i
Premier Leagues øverste halvdel?

Holdet fra det farverige 
og fattige East London 
har efter 22 ud af 38 
kampe 28 point på 10. 
pladser. Hæderligt uden 
at være prangende.                                                        

                                                      JA NEJ 

11) Finder Bob Dylan tiden til at
afhente sin Nobel-pris i litteratur? 

Det forlyder, at Dylan har tænkt sig at kigge 
ind hos Det Svenske Akademi, når han al-

ligevel er i Stockholm 
for at optræde. Med den 
prestigiøse pris følger 
10 millioner svenske 
kroner og et tilbud om 
svensk statsborgerskab.                                            

JA NEJ 

12) Bliver ’Flughafen Berlin 
Bradenburg Willy Brandt’ tager i
brug?

Den skulle efter planen have stået færdig 
i 2010, men her ved udgangen af 2016 
spekuleres der seriøst i, om den nogen sinde 
kommer i drift. Jubeloptimisterne siger, at det 
gør den, og at det bliver i 2017. 
                                     JA NEJ 

13) Når Rør og Blik på noget 
tidspunkt i 2017 op over 2025 fuldt
betalende svendemedlemmer?

Medlemstallet har gennem 2016 været jævnt 
stigende og lå i slutningen af november én 
over de 2000.                         JA NEJ 

Svarene sendes til Fagbladet Utætheden, Rør og Blik, Lygten 10, 2400 NV senest 1. marts
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13 svar om 
2016 

Nej, Hillary Clinton blev ikke USA’s 
præsident

Nej, hverken Tyskland, Rusland eller 
Frankrig vandt EM i fodbold

Ja, Lars Løkke var statsminister ved 
årets udgang

Ja, et hold fra København blev dansk 
fodboldmester, nemlig FCK

Nej, fortjenesten for timelønnede 
københavnske vvs’ere steg ikke med 
mere end to kroner

Ja, arbejdsløsheden fandt blandt 
københavnske vvs’ere

Nej, der kom ikke flere flygtninge til 
Danmark end i 2015

Nej, Dansk Folkeparti sagde ja til at 
lette topskatten

Nej, ingen af Venstres folketingsmed-
lemmer forlod partiet

Nej, der blev ikke udskrevet folke-
tingsvalg i 2016

Nej, U 21 landsholdet fik ikke medalje 
ved OL i Rio

Ja, danske atleter høstede flere end 
10 medaljer ved OL i Rio, nemlig 15

Nej, der blev ikke indgået våbenhvile 
i den syriske borgerkrig

Nej, West Ham sluttede ikke i Premier 
Leagues Top 4

Se hvem der vandt konkurrencen i 
højre spalte på denne side.

Til dem der meget 
har…

Sænkes den øverste aktieskat fra 42 
procent til 27 procent, sådan som er-
hvervsminister Brian Mikkelsen (Kons.) 
planlægger, mister statskassen et pro-
venu på 3.6 milliarder kroner. 

Hvor pengene bliver af har Arbejder-
bevægelsens Erhvervsråd set nærmere 
på.

2,8 milliarder går til den ene procent 
af befolkning, som i forvejen har de 
højeste indkomster. Det svarer til 73.000 
kroner om året per næse. De næst-
rigeste står til at få i gennemsnit 1700 
kroner, mens resten – de 90 procent af 
befolkningen – får lidt under 50 kroner i 
skattelettelse.

Københavnske 
vvs’ere får mest
Blik- og Rørarbejderforbundet lønsta-
tistik for 2016, baseret på svar fra 2756 
timelønnede vvs-svende, sender de 
københavnske af slagsen op på pladsen 
som de bedst lønnede. 

Lønnen i Rør og Blik Københavns 
område steg fra november 2015 til no-
vember 2016 med 6,07 kroner til 198,90 
kroner  i timen. 

Det svarer til en stigning på 3,5 
procent.

Den gennemsnitlige stigning for 
landet som helhed var på 4,74 kroner, 
svarende til 2,5 procent, hvorved time-
lønnen nåede op på 191,56 kroner.

And the winner is…
Birger Jensen, 69 år og arbejdende pen-
sionist hos Wicotec-Kirkebjerg med for 
tiden tjenestested på en skole i Farum, 
havde flest rigtige og blev dermed vinder 
af UTÆTHEDENS gætte-quiz  ’13 
spørgsmål om 2016’. Han svarede rigtigt 
på 11 af dem. 

Den ene forbier kom i spørgmål 1: 
Bliver Hillary Clinton valg som USAs 
næste præsident? Det svarede han - i 
øvrigt ligesom alle andre deltagere  -  ja 
til, men det var som bekendt  Donald 
Trump, der vandt og den 20. januar blev 
indsat som USAs 45. præsident.

Den anden forbier kom i spørgs-
mål 6: Falder arbejdsløsheden blandt 
københavnske vvs’ere? Det troede Birger 
Jensen ikke på, men det gjorde arbejds-
løsheden faktisk, pænt meget endda. 

Tillykke med sejren, Birger Jensen, 
der før han kom til Wicotec-Kirkebjerg 
var 31 år i firmaet Lindes Sanitære 
Anlæg i Glostrup, hvor han også bor. 
Og stadig holder den form ved lige, der 
gennem årene som en mere end habil 
mellemdistanceløber indbragte ham to 
bronze-, en sølv-  og en guldmedalje. 
Sidstnævnte fik han som medlem af et 
stafethold fra Glostrup IC Atletik, der 
blev danmarksmester i 4 x 1500 meter.

heLt KOrt
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Arbejdsløse og sygemeldte medlemmer 
i kategori A, det vil sige fuldt betalende 
ordinære medlemmer, kan søge om 
nedsat kontingent hver gang de uaf-
brudt har været ledige eller sygemeldte 
i en periode på 17 uger. For at være 
omfattet af ordningen skal man have 
aktuelt A-medlemskab af Rør og Blik 

(Kreds København) i mindst et halvt år. 
Først herefter tælles de 17 uger.

Der vil rent teknisk blive tale om 
en fritagelse for kredskontingent i 50 
dage svarende til 550 kr. Nedsættelsen 
gælder fra ansøgningen er modtaget og 
bevilget.
Ansøgningen skal være skriftlig enten 

på nedenstående formular, der frem-
over vil være i hvert nummer af Utæt-
heden, eller på mail til fagforeningen 
på kbh@blikroer.dk På ansøgningen 
skal medlemmets navn, personnummer 
og startdato for ledighed/sygeperiode 
fremgå. Ved ansøgning på grund af 
sygdom skal foreligge dokumentation.

Nedsat kontingent til ledige og syge

Ansøgning om nedsættelse af fagforeningskontingent efter 17 ugers uafbrudt ledighed eller sygdom.
Ved ansøgning på grund af sygdom skal foreligge dokumentation.
 
Navn:  ............................................................................................................................................................................................................

Personnummer:  ..........................................................................................................................................................................................

Startdato for ledighed eller sygeperiode:  .................................................................................................................................................

Sendes til Rør og Blik, Lygten 10, 2400 Kbh. NV eller på mail: Kbh@blikroer.dk
 ✃

Vinder af quizen 2016???

regeringen vedtog i oktober 
2015 en ny aftale om dagpenge. 
Det bliver blandt andet muligt at 
få forlænget dagpengeperioden 
til 3 år, hvis man tager småjobs. 
Men der indføres også karensda-
ge. De nye regler gælder fra 2017

De nye regler gælder først fra 2017. Men 
her er en kort oversigt over de vigtigste 
ændringer som følge af den nye aftale:
Småjobs forlænger dagpengeperioden

Hvis man som ledig har småjobs i 
løbet af dagpengeperioden, kan det være 
med til at forlænge retten til dagpenge 
ud over de 2 år. 1 dags job giver ret til 2 
dages dagpenge – dog kan man højst få 
forlænget dagpengeperiode med 1 år.
Dagpenge opgøres i timer i stedet for 
uger

Fra 2017 bliver dagpengene opgjort i 
timer i stedet for i uger. Det betyder, at 
det kan betale sig at tage job nogle timer 
uden at risikere at miste en hel uges dag-

penge – sådan som man risikerer med 
det nuværende system.
12 måneders arbejde inden for 3 år 
giver ret til dagpenge

Hvis man har opbrugt sin dagpen-
geret, kræver det 12 måneders arbejde 
inden for en periode på 3 år, inden 
man igen er berettiget til dagpenge ved 
ledighed.

Der er imidlertid også knyttet et 
indkomstkrav til genoptjeningen. Man 
skal nemlig som minimum have haft en 
indtægt på 212.400 (2014-niveau) inden 
for de seneste 3 år, og der må kun regnes 
17.700 kr. med om måneden, så på den 
måde, kræver det også, at man har arbej-
det i mindst 12 måneder/1924 timer.
Ny beregning

Beregningen af dagpenge vil ske på 
baggrund af den højeste løn i 12 af de 
seneste 24 måneder. På den måde kan 
man bedre tage nogle måneders arbejde 
med lav løn uden at risikere en lavere 
dagpengesats.
Karensdag hver 4. måned

For hver 4 måneder, man er ledig, 
får man en karensdag. Det vil sige en 
dag uden løn. Har man job indimel-
lem, tælles der hver gang fra den sidste 
arbejdsdag.
Nyuddannede uden børn får færre 
penge

Dagpengesatsen for nyuddannede, 
dimittendsatsen, sættes ned til 71,5 % af 
højeste sats, medmindre man har børn. 
For nyuddannede med børn vil satsen 
være 82 % af højeste dagpengesats.
g dage

Færre end 75 timers ansættelse: 0 dag
Op til tre måneders ansættelse: 1 dag
Mere end tre måneder: 3 dage

Nye dagpengeregler fra 2017

dine dagpenge i 2017
Fuldtidsforsikrede: 849 kroner per dag

Dimmitender fuld tid (med forsørgelses-
pligt): 696 kroner per dag

Dimmitender fuld tid (uden forsørgelses-
pligt): 405 kroner per dag
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Ansøgning om nedsættelse af fagforeningskontingent efter 17 ugers uafbrudt ledighed eller sygdom.
Ved ansøgning på grund af sygdom skal foreligge dokumentation.
 
Navn:  ............................................................................................................................................................................................................

Personnummer:  ..........................................................................................................................................................................................

Startdato for ledighed eller sygeperiode:  .................................................................................................................................................

Sendes til Rør og Blik, Lygten 10, 2400 Kbh. NV eller på mail: Kbh@blikroer.dk
 ✃

Åbningstider

Fagforeningen
Mandag-onsdag: 8.00-16.00
Torsdag: 8.00-17.00
Fredag: 8.00-14.00
Telefon: 3583 2422

A-kassen
Mandag: 9.00-11.30
Tirsdag: 9.00-11.30 og 15.00-16.30
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9.00-11.30 og 15.00-16.30
Fredag: 9.00-11.30

KaLeNder
Bestyrelsesmøder
Tirsdag 14. marts 2017 kl. 12.00
Tirsdag 18. april 2017 kl. 12.00
Generalforsamling
Tirsdag 25. april kl. 17.00
Fastelavnsfest 
Søndag 26. februar  kl. 10.00
1. maj
Mandag 1. maj kl. 09.00 morgenbord,  
musik og taler på Lygten 10

Seniorklubben 
Møde sidste mandag i måneden 
kl.10.00 i Byggefagenes Hus.

Formand for klubben:
Finn Iwanouw
mobil: 2327 0890

A-klubben  
Møde hver mandag kl.10.00 i  
Byggefagenes Hus

Nye pladser

Smeden VVS 
apS
Gisselfeldvej 10
2665  Vallensbæk

Ophævelse af  
blokade:
K.S. VVS ApS
Baldersbækvej 36
2635  Ishøj
Meldt ind i  
TEKNIQ  01.01.2017

Blokader

Kontakt journalist Ivan Enoksen på  
40261220 / 35832422 eller ive@blikroer.dk
 

Din gode historie

Ring/skriv idéer og forslag til Utætheden

Firma arbejdspladsen arbejde
C5 VVS-Teknik A/S Borgmestervangen 5 Nybyg
CURA VVS Maglekildevej 16 Renovering
ENCO A/S – VVS Slagelse Sygehus
 (Ingemannsvej 30) Sprinkler
Caverion Robert Jacobsens Vej 17 A og B Beskyttet boliger
Bravida Ageren Allé 24 Sprinkler
Pilegaard & Henriksen Korsdalsvej 101 – Irma Byen Nybyg
Sven Mortensen VVS Peter Bangs Vej 143 Renovering
Brøndum Kalvebod Fælled Skole (Else Alfelts Vej 2) 
VVS og sprinkler
GK Rør Ålholm Skole – Vibeholmen Renovering
Christoffersen & Knudsen Hillerødgade 70 Renovering
Combi Byg VVS  Sct. Georgs Vej 15 Nybyg
Wicotec/Kirkebjerg Sionsgade 15 Fjernvarme
Kemp & Lauritzen Breum Park Vest 25 Nybyg

Døde
11.10. 1941 
Mogens Løje  
Christiansen  
29.12. 2016

24.09.1939  
Valter Andersen     
01.01. 2017

25.06.1945 
Steen Bille  
Hansen  
01.01. 2017

Gratis advokat
Rør og Bliks medlemstilbud på gratis 
advokat rådgivning har åben sidste tors-
dag i hver måned fra kl. 16.00 til kl.18.00.
Tidsbestilling sker ved henvendelse til 
sekretær Marianne Petersen på 3583 2422.

Opstilling af kandidater 
til bestyrelsen
Seks uger før generalforsamlingen skal fagforeningen have 
besked, hvis du ønsker at stille op til en af de poster, der er 
valg til

Det er på generalforsamlingen 25. april 2017
1 sekretær (blik)
1 sekretær (arbejdsmiljø)
2 bestyrelsesmedlemmer
1 revisor 
2 stemmetællere

Da generalforsamlingen holdes tirsdag, skal fagforeningen 
høre fra dig senest 14. marts inden fagforeningskontorets 
lukketid kl.16.00.  
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Id nr. 46612

Billetpris for Både Børn og voksne · 20 kroner

Billetter køBes i fagforeningen, dog mulighed for, efter               
forudBestilling, at køBe på dagen.

fastelavnsfesten holdes sammen med malernes fagforening

Tøndeslagning ved  fastelavnsfesten i 2013

Fastelavnsfest 

♥ fastelavnsBoller

♥ Juice, kakao og kaffe

♥ aldersopdelt tøndeslagning

♥ lav din egen maske

♥ præmier til de Bedst udklædte

♥ skrup af pølser, vand og øl

Søndag 26. februar kl. 10
Byggefagenes Hus, Lygten 10, 2400 NV


