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Forsiden
taler for sig selv

Leder

Beskæftigelsen er god, aktiviteten i byggeriet er stor, lønnen er langt om 
længe begyndt at følge med og dermed skulle man forvente, at alt var godt. 
    Vover man at blive syg, arbejdsløs eller andet, der gør, at man ikke er en 
del af det etablerede arbejdsmarked, er situationen en ganske anden. Skiften-
de regeringers forringelser af syge- og dagpengeregler sætter sine dybe spor.

Flexjob, revalidering og førtidspension er nærmest uopnåeligt og i nogle 
kommuner så godt som ukendte begreber.

Er man arbejdsløs, er ledighedsperioden halveret, der betales ikke længere 
dagpenge for søgne- og helligdage og der er indført karensdage i dagpenge-
perioden, ligesom efterlønsordningen er nærmest udfaset samtidig med at 
tilbagetrækningsalderen er sat op.  

Også den offentlige sektor udhules, der er besparelser på sygehusene, 
børne- og ældreområdet, skoler og uddannelsesinstitutioner og i stedet for 
den strengt nødvendige ekstraordinære indsats for at få flere til at tage en 
erhvervsuddannelse, lægges der op til yderligere besparelser på de tekniske 
skoler. Hvis man ikke vidste bedre, skulle man tro Danmark var ved at gå 
bankerot.

Det er ikke tilfældet, det, der er galt,  er prioriteringerne af, hvad vores 
skattepenge skal bruges til. Den ultraliberale borgerlige regering ønsker 
yderligere skattelettelser til de rigeste samt billigere luksusbiler i stedet for 
genopretning af velfærden, en politik, der kun vil skabe større ulighed og 
yderligere forringe vores velfærd.

Derfor har LO Hovedstaden i samarbejde med andre LO sektioner og en 
række faglige organisationer indkaldt til en tillidsmandskonference, Dan-
mark for Velfærd, i Odense 4. oktober. Det sker i forsøget på at få vendt den 
førte politik fra en afvikling til en udvikling af velfærdssamfundet. Der er 
i dette øjeblik tilmeldt over 3400 tillidsfolk fra hele landet til konferencen, 
hvilket kunne indikere, at der er en stigende utilfredshed med Lars Løkke-
regeringens politik.

Alt imens dette foregår, er der også lavet en underskriftsindsamling på 
nettet med temaet ’NEJ til  besparelser og skattelettelser og Ja til velfærd’. 
Siden kan findes på www.danmarkforvelfaerd.dk og alle, der er enige, opfor-
dres til at skrive sig på. 

 

nej, hvor det går,  
dog ikke for alle

Bjarne G. Petersen, formand for  
Rør og Blik København
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For første gang siden 
Allan Kragh og Tommy 
Balle i 1994 stod linet 
op over for hinanden 
bliver der kampvalg til 
formandsposten i Rør & Blik 
København. Rørsekretær 
Henrik Juul Rasmussen og 
arbejdsmiljøsekretær Allan 
Leegaard går begge efter 
at blive Bjarne G. Petersens 
efterfølger som formand

n valg  Først til at høre nyheden om det 
forestående kampvalg var deltagerne i et 
tillidsmandsmøde i Byggefagenes Hus 
tirsdag 19. september, samme dag som 
seks ugers fristen for opstilling til valg på 
generalforsamlingen tirsdag 31. oktober 
udløb. 

Kendt via omtale i UTÆTHEDEN var 
det på forhånd, at Henrik Juul Rasmus-
sen var kandidat, og at seks ud af otte 
medlemmer i Rør & Bliks bestyrelse 
støttede hans kandidatur. To gjorde det 
altså ikke, så det lå i kortene, at endnu en 
kandidat kunne komme i spil. Og at det i 
givet fald nok ville være Allan Leegaard, 
eftersom det var ham, der i bestyrelsens 
6-2 afstemning opnåede de to stemmer, 
som ikke gik til Henrik Juul Rasmussen. 

Bestyrelsen, der har brugt megen 
mødetid på at drøfte, hvem den ville 
anbefale som Bjarne G. Petersens afløser, 
gjorde på et møde, som varede ved helt 
frem til tillidsmandsmødets start, et 
sidste forsøg på nå frem til enstemmig 
opbakning bag bare én kandidat, men 
også dette forsøg slog fejl. 

Det beklagede afgående formand 
Bjarne G. Petersen i sin situationsrap-
port til de forsamlede tillidsfolk.

»Vi har i bestyrelsen forsøgt at finde 
en løsning, så vi i enighed kunne pege på 

en enkelt kandidat til formandsposten. 
Det er desværre ikke lykkedes. Vi er i 
den situation, at det kommer til et kamp-
valg på generalforsamlingen. Vi er også i 
den situation, at der er en, der vil vinde, 

og at taberen er dømt ude og skal forlade 
sine poster i fagforeningen. Det bevirker, 
at vi skal finde nye folk, når det her er 
overstået. Jeg havde personligt håbet på, 
at skiftet efter min afgang til pension 
kunne foregå nogenlunde gnidnings-
løst. Det er ikke fordi, der som sådan er 
noget forkert ved et kampvalg. Blot er 
der det, når man har en daglig ledelse på 
fire personer, og så to af dem, underteg-

Kamp om formandsstolen
Fotos: Brian Berg/M

onsun

For mig er det vigtigt, at 
det er medlemmerne, der 
kommer til at bestemme, 
hvem der skal være 
formand for denne fagfor-
ening. det bliver det på 
denne her måde, det er 
måden, der kendetegner 
en demokratisk fagfor-
ening.

vores opgave, som jeg ser 
den, er at sikre blikkensla-
gere, rørlæggere og vvs’ere 
i København de bedst mu-
lige løn- og arbejdsforhold. 
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nede og taberenen af formandsvalget, 
forsvinder på én gang, så besværliggøres 
opgaven med at drive fagforeningen for 
de tilbageværende. 

Det er på den anden side ikke første 
gang, at der skal vælges nye folk, så det 
finder den fremtidige ledelse nok også 
ud af, det er jeg fuldstændig overbevist 
om. Jeg håber for Rør & Blik og fagfor-
eningens medlemmer, at valgkampen 
føres i en sober tone, og at vi undgår 
den slags splittelser, vi tidligere i fagfor-
eningens historie har oplevet. Splittelse 
har aldrig nogensinde været til gavn 
for nogen, bortset fra måske arbejds-
giverne, så vi skal sørge for, at vi stadig 
står samlet, når kampen er ovre,« sagde 
Bjarne G. Petersen, der sluttede af med 
at spørge, om nogen havde bemærknin-
ger at gøre.

Valgkampen sættes i gang 
Bemærkninger at gøre havde begge de to 
formandskandidater.

Henrik Juul Rasmussen lagde ud 
med, hvad der kan betegnes som valg-
kampens åbningstale.

»Jeg skal være den første til at 
beklage, at der skal være et kampvalg. 
Jeg har generelt ikke noget mod demo-
krati og kampvalg, men jeg synes, det er 

ærgerligt, at det ikke lykkedes os at nå 
til enighed om en fælles kandidat. Jeg 
skal spare jer for detaljerne, der ingen 
grund at spidse fronterne til, for jeg tror 
ikke, der er nogen meget stor forskel på, 
hvad Allen og jeg vil. Det ærgerlige er, at 
vi beder vores bestyrelse om at pege på 
dens foretrukne kandidat, offentliggør 
det i fagbladet og så ender man alligevel 
med at stille to kandidater op. Det synes 
jeg er en eklatant fodfejl, og jeg har i dag 
i bestyrelsen sagt, at det er jeg utilfreds 
med.

Alle medlemmer af denne fagfor-
ening har ret til at stille op. Ingen tvivl 
om det. Nogle vil stemme på mig, andre 
kommer til at stemme på Allan, men det 
er da problematisk, hvis vi bagefter har 
300 utilfredse i den ene eller den anden 
lejr. Så store er vi jo heller ikke. Jeg ved 
godt, at vi i Rør og Blik mener at være 
verdens største fagforening, men det er 
vi altså ikke. Vi har 2000 medlemmer. 

Det er ikke sådan, at jeg kommer og 
vil lave en hel masse om, hvis jeg bliver 
formand. Jeg blev valgt som rørsekretær 
i oktober 2011 og har siden været del af 
daglig ledelse og bakket op om den, hvil-
ket jeg ikke havde gjort, hvis jeg syntes, 
at det, den foretog sig, var noget møg. 
Selvfølgelig er der ting, jeg kunne tænke 

mig anderledes, men lad os tage dem på 
generalforsamlingen. 

Vores opgave, som jeg ser den, er 
at sikre blikkenslagere, rørlæggere og 
vvs’ere i København de bedst mulige løn- 
og arbejdsforhold. Lige dér tror jeg, at 
mig og Allan er enige, for ellers arbejde-
de man nok ikke i en fagforening. Men 
der ligger jo en masse nede under ’bedst 
mulige løn- og arbejdsforhold’. Når vi er 
nået hen på den på den anden side af 31. 
oktober, er der en daglig ledelse på fire 
mand og når så også støttefunktionerne, 
herunder ansættelsen af en ny opmåler, 
er på plads, står vi med et mandskab, 
som er hverken større eller mindre end 
det nuværende. Derfor er det vigtigt, at 
vi via et stærkt samarbejde får maksi-
malt udbytte af vores ressourcer.«

Medlemmerne skal vælge 
formanden
Allan Leegaard lagde i sin tale især vægt 
på det demokratiske aspekt i at lade 
medlemmerne bestemme, hvem for-
manden for Rør & Blik skal være. 

»Det er ikke første gang i historien, 
hvor der, når en formand afgår, er flere 
kandidater, men det havde da været 
bedre, hvis vi var blevet enige i besty-
relsen. Det er ikke, fordi der er de store 
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forskelle mellem Henrik og mig, og jeg 
skal ikke ind og lave en helvedes masse 
om, hvis jeg bliver ny formand. Vi kører 
en fagforening med kollektiv ledelse, det 
har vi altid gjort, i hvert fald de 22 år 
jeg har været med. Faktisk kan jeg ikke 
huske, at vi har haft, hvad jeg vil kalde 
alvorlige uenigheder i daglig ledelse

Jeg for min part vil gøre alt, hvad jeg 
kan for, at vi får en god og sober valg-
kamp, det har vi sådan set lovet hinan-
den, Henrik og jeg. I øvrigt synes jeg, at 
vi skal ønske hinanden et godt valg og et 
må den bedste mand vinde. For mig er 
det vigtigt, at det er medlemmerne, der 
kommer til at bestemme, hvem der skal 
være formand for denne fagforening. 
Det bliver det på denne her måde, det er 
måden, der kendetegner en demokratisk 
fagforening,« slog Allan Leegaard fast.   

Klapsalver til slut
Hvis der stadig er hold i reglen om, at 
der kommer mange til generalforsam-
ling, når der er kampvalg på program-
met, bliver generalforsamlingen tirsdag 
31. oktober et tilløbsstykke, så til jer 
derude: Kom i god i tid, hvis I vil have 
en siddeplads. 

Ikke alene er der nemlig kampvalg 
om formandsposter, det er der også til 

bestyrelsen. Til tre pladser er der fire 
kandidater, nemlig Lars Andersen, Lars 
Christian Halling, Søren Thomsen Gra-
versen og Christian Ingebrekt Jensen. 
De tre førstnævnte søger genvalg, mens 
Christian Ingebrekt Jensen søger nyvalg. 

Karsten Pedersen, der stiller op til 
posten som rørsekretær, får ikke nogen 
modkandidat. Derfor kunne hans side-
kammerat til Brøndby IFs hjemmekam-
pe, formand Bjarne G. Petersen, slutte 

tillidsmandsmødet med at konstatere 
ham valgt som rørsekretær – og i øvrigt 
opfordre forsamlingen til give ham en 
hånd. Det gjorde forsamlingen så højt, at 
den lød større end den var. 

Karsten Pedersen tiltræder som 
rørsekretær 1. november, 15 år og en 
måned efter, at han trådte ud af Rør & 
Bliks bestyrelse for at påtage sig jobbet 
som ansat opmåler. 

Stemmeafgivningen ved såvel formandsvalget som bestyrelsesvalget er hemmelig 
og skriftlig.

Stemmer kan afgives på generalforsamlingen tirsdag 31. oktober og de tre føl-
gende hverdage, altså onsdag den 1., torsdag den 2. og fredag den 3. november.
I dagene efter generalforsamlingen afgives stemmerne ved personligt fremmøde 
i fagforeningen (Lygten 10, 2400 København NV) inden for kontorets åbningstid. 
Den er 08.00 – 16.00 om onsdagen, 08.00 – 17.00 om torsdagen og 08.00 -14.00 
om fredagen. 

Stemmeudvalget (fire generalforsamlingsvalgte medlemmer plus en af bestyrel-
sen udpeget tilforordnet) forestår valghandlingen og offentliggør afstemningsre-
sultatet senest en uge efter generalforsamlingen. 

Ved stemmelighed mellem to eller flere kandidater trækkes der lod. 
 

Sådan foregår afstemningen

Fotos: Brian Berg/M
onsun



 UTÆTHEDEN · okTobEr 20176

n arbejdsret  Erstatningen svarer til 52 
ugers løn. Beregnet ud fra Alexanders 
Vangs gennemsnitsfortjeneste de sidste 
tre måneder af ansættelsen i Amager-fir-
maet Peter Warberg Løvgreen ApS med 
tillæg af såkaldte procesrenter svarer det 
til 554.611 kroner. Og 33 øre. 

»Det er skelsættende. Vi skal tilbage 
til – så vidt jeg husker – 1978 for at finde 
et fortilfælde, dog med den forskel, at 
den maksimale erstatning ved uberetti-
get afskedigelse af en tillidsrepræsentant 
dengang lød på 13 ugers løn,« siger Rør 
& Blik formand Bjarne G. Petersen.  

Tilbud med lønnedgang og tab 
af tillidshverv
Hændelsesforløbet, som førte til Alexan-
der Vangs afskedigelse, tog sin begyn-
delse i sensommeren 2015. Det skete i 
forbindelse med, at firmaet Peter War-
berg Løvgreen ApS (Amagerlandevej 
279, 2770 Kastrup) hen over den sidste 
weekend i august 2015 blev til Henrik 
Skov VVS, som siden har taget navnet 
Warberg & Skov VVS. 

Alexander Vang, der kom til Peter 
Warberg Løvgreen i 2011 og i 2013 
som 23-årige blev vvs’ernes tillidsre-
præsentant, opsiges fredag 28. august 
2015 til fratrædelse søndag 31.  august.  
Det samme gør 11 af hans kolleger. De 
opsagte får, med virkning fra mandag 1. 
september, tilbudt job i den nye virk-
somhed

Tilbuddet indebærer  for alle en 
lønnedgang og for Alexander Vangs 
vedkommende tillige, at han skal holde 
op med at være tillidsrepræsentant. Det 
vælger han at takke nej til. Han fortsæt-
ter dog med at møde på arbejde i Peter 
Warberg Løvgreen ApS, indtil han efter 

et par dage bliver bedt om at gå hjem og 
holde sig væk.   

Arbejdsretten: Soleklar 
virksomhedsoverdragelse
Rør & Blik gør på et mæglingsmøde 
gældende, at det, der skete hen over 
weekenden 28. – 31. august i 2015, var 
en virksomhedsoverdragelse, subsidiært 
et virksomhedsophør. Den overtagende 
virksomhed var derfor pligtig til at 
videreføre medarbejdernes ansættelses-
forhold, herunder også Alexander Vangs 
tillidshverv. 

Det bestrider arbejdsgiversiden, 
hvorefter sagen indbringes for Arbejds-
retten, som giver Rør & Blik/Blik- og 
Rørarbejderforbundet medhold. Det var 
en virksomhedsoverdragelse.

Thi kendes for ret: Betal, 
kluddermikler!
Højesteretsdommer Jon Stokholm er lige 
så klar i mælet, da han som formand og 
opmand for voldgiften tager stilling til 
berettigelsen af Peter Warberg Løv-
green ApS’ afskedigelse af tillidsmand 
Alexander Vang – og til de modsatret-

554.611 til fyret tillidsmand
Rør & Blik medlem Alexander Vang fik 7. september ved en faglig voldgift tilkendt den største 
erstatning, der kan gives for uberettiget afskedigelse af en tillidsrepræsentant.
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· Tillidsmandsbeskyttelsen indtræder, 
når valget er meddelt arbejdsgiveren.

· Hvis tillidsmandens faglige organisa-
tion  skønner, at afskedigelsen er ube-
rettiget, kan hans arbejdsforhold ikke 
afbrydes, før organisationen har fået 
lejlighed til at afprøve berettigelsen ved 
fagretslig behandling.

- Er afskedigelsen begrundet i virksom-
hedens ophør, tilkommer der tillidsman-
den et særligt opsigelsesvarsel på seks 
uger ud over de sædvanlige 10 arbejds-
dage.  

 - Fastholder en arbejdsgiver sin afske-
digelse af tillidsmanden efter at afske-
digelsen er kendt uberettiget ved den 
fagretslige behandling, er han ud over 
løn for varselsperioden pligtig at betale 
en erstatning. 

- Erstatningen størrelse skal være af-
hængig af omstændighederne, men kan 
ikke overstige 52 ugers løn.  Erstatningen 
beregnes efter tillidsmandens gennem-
snitsfortjeneste de sidste tre måneder.

det havde ikke behøvet at ende sådan
»Afgørelsen er helt efter bogen, men det 
ærgrer mig nu alligevel, at et firma, vi 
i Rør & Blik gennem årene har haft et 
udmærket forhold til, i hvert fald plejede 
vi at kunne snakke os til rette om uover-
ensstemmelser, skulle ende i en sådan 
suppedas.«

Ordene kommer fra faglig sekretær 
Bjørn Due og er møntet på firmaet 
Peter Warberg Løvgreen, forløberen for 
Warberg & Skov VVS, der 7. september 
ved en voldgift blev pålagt at lemme et 
godt stykke over en halv million kroner 
for uberettiget at have fyret tillidsmand 
Alexander Vang. 

»Der var forligsmuligheder undervejs, 

som firmaet burde have grebet, men ikke 
greb på grund af en ekstern medejer 
uden dybere forståelse af  vvs-branchen 
og en påfaldende døvhed over for andres 
argumenter,« siger Bjørn Due.    

Vedkommende – direktøren for et  
revisionsfirma i Dragør  og gennem 
anpartsselskabet NET-ART medejer af 
den Amar-kanske vvs-virskomhed – 
skal efter sigende være blevet købt ud af 
virksomheden.

»Det ville være godt, hvis det virkeligt 
er tilfældet, ikke mindst for medarbej-
derne, som jo er vores medlemmer,« 
siger Bjørn Due.

Regler for beskyttelse af tillidsmænd

tede påstande, som sagens parter har 
fremført. Det er fra Rør & Blik/ Blik- og 
Rørarbejderforbundets side krav om en 
erstatning svarende til 52 ugers løn og 
fra TEKNIQs ønsket om frifindelse eller 
betaling af et mindre beløb.

Jon Stokholm anfører i sin begrun-
delse for ikke at imødekomme arbejds-
givernes ’benådningsansøgning’, men 
derimod imødekomme arbejdersidens 
krav om den højst mulige erstatning 
blandt andet: 

1) Det forhold at en virksomhed har 
økonomiske udfordringer udgør ikke 
en tvingende grund, som kan berettige 
opsigelsen af en tillidsmand. Opsigelsen 
af Alexander Vang var følgelig uberet-
tiget.

2) Den måde, hvorpå Alexander 
Vangs opsigelse blev gennemført på, 
indebærer en klar tilsidesættelse af til-
lidsmandsbeskyttelsen og et eklatant 
retsbrud over for ham. Det er uden be-
tydning, at Alexander Vang ikke modtog 
tilbuddet fra Warberg & Skov VVS om 
at overgå til ansættelse i dette selskab på 
forringede lønvilkår.

3) Alexander Vang er berettiget til en 
erstatning med hjemmel i VVS-over-
enskomstens punkt 29, stk. 12. Under 
hensyn til de alvorlige retlige mangler 
ved opsigelsen fastsættes denne godtgø-
relse til 52 ugers løn. Denne erstatning 
påvirkes ikke af, at Alexander Vang 
måtte have oppebåret indtægter andet 
steds fra. Da det må lægges til grund, at 
Warberg & Skov VVS ApS reelt står bag 
opsigelsen, kan kravet rejses også mod 
dette selskab

Seneste nyt: Erstatningen på 554.611 
kroner og 33 øre indgik fredag 23. sep-
tember på Alexander Vangs bankkonto.
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n interview Alexander Vang monterer 
badeværelse i en etageejendom på Mag-
legårds Alle 61 st. tv. i Søborg. Klokken er 
en time forbi sædvanlig fyraftenstid for en 
vvs’er – og der er endnu en del at gøre. 

»Sådan er det at være et enmands-
firma. Arbejdsdagene er gerne lange,« 
konstaterer Alexander Vang. 

 Men til gengæld laver man kassen big 
time, mener UTÆTHEDENS udsendte at 
vide. 

»Næh, når jeg dividerer mine arbejds-

timer op i min indtjening, er timelønnen 
faktisk ret beskeden.«

Så det med at knokle som en enmands-
hær, det gider du ikke blive ved med – nu 
du er kommet til penge? 

 Alexander Vang er klar over, hvad 
der sigtes til med bemærkningen om at 
være kommet til penge, nemlig at han 
som forhenværende og uretmæssigt fy-
ret tillidsmand i firmaet Peter Warberg 
Løvgreen ApS er blevet tilkendt en 
erstatning på 554.661 kroner.

»Jeg er glad for mit lille firma, så det 
vil jeg fortsætte med at drive, uanset 
erstatningen. Vi er fire vvs’ere med hver 
vores lille butik, som arbejder sammen 
og hjælpes ad, når der er behov. Det 
fungerer fint, men jeg kunne godt tænke 
mig at tage autorisationen, og det skulle 
der nu være økonomisk bedre mulighe-
der for,« siger 27-årige Alexander Vagn, 
der er gift, har to børn og bor i Herlev.

Alexander Vang husker Peter Warberg 
Løvgreen ApS som et godt firma både at 
arbejde for og være tillidsmand i. 

»Peter Warberg havde haft firmaet i 
40 år, hvis ikke flere. Han var en mester 
af den gamle slags. Selvfølgelig kunne vi 
blive uvenner, men vi fik snakket ud om 
tingene og kom videre. Intet surmuleri. 
Det var det fede. Alle på en arbejdsplads 
har en holdning, alle vil gerne i mål og 
have en ordentlig løn. Det gælder vel 
også arbejdsgiveren. Peter Warberg ville 
godt give noget ekstra nogle gange. Det 
ville Henrik Skov sådan set også gerne, 
men så…«

Men så hvad?
»Den eksterne ejer, revisoren, som 

bestemt ikke er nogen sleeping partner, 
men blander sig i alt, kommer ind over. 
Det er der, det begynder at gå galt. Han 
er som hovedregel pissesur. Han kom-
mer fra en hel anden verden. Han har 
forstand på penge, helt sikkert, men jeg 
tænker, at han troede, at det var en nem 
branche med mange penge i sig,« siger 
Alexander Vang, som har gode minder 
med sig fra tiden som først sikkerheds-
repræsentant og derefter tillidsmand hos 
Peter Warberg Løvgreen.  

»Jeg fik en tillidsmandsuddannelse på 
LO-skolen, som gav mig meget. Og så 
var der det med at samle alle kollegerne, 
diskutere sig til enighed og som ung 
tillidsmand lave en forhandling med en 
mester, der har været selvstændig i over 
40 år. Det var sjovt, selvfølgelig også 
noget af en udfordring, men en god en.«

 det var et godt firma
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KOMMENTAR

Af Jette Gottlieb, 
formand, Uddannelsesudvalget, 
Byggefagenes Samvirke

Det er en meget åbenlys modstrid, der 
er i regeringens laden og gøren. Den 
lader som om, at uddannelse er vigtigt, 
specielt de håndværksmæssige uddan-
nelser og i helt særlig grad de hånd-
værksmæssige uddannelser inden for 
byggefagene.

Men den gør stort set det modsatte 
af, hvad der skulle gøres, hvis den ville 
opnå en øget tilgang til de pågældende 
uddannelser.

Erhvervsskolerne har på alle måder 
brug for et løft. Både lokaler og grej 
mangler i den grad fornyelse, og det gør 
lærernes pædagogiske efteruddannelse 
sådan set også. Samtidig er holdstørrel-
serne vokset, og mere og mere af uddan-
nelserne foregår på skolerne på grund af 
den stærke vækst i delaftaler og manglen 
på lærepladser generelt.

I den situation insisterer regerin-
gen på, at også erhvervsskolerne skal 
opfylde 2% ”effektiviseringsmål” – læs 
nedskæringer. Det samme gælder pro-
duktionsskolerne, som i et vist omfang 

er fødekæder til erhvervsskolerne.
Regeringen er nødt til at bestemme 

sig:
Enten vil den prøve at undgå mangel 

på håndværkere i fremtiden og altså 
opnå en øget tilgang til erhvervsuddan-
nelserne. Og så må den anvise præcis 
hvilke veje, den vil gå for at opnå det: på 
hvilken måde den vil gøre uddannelsen 
mere attraktiv for de unge, hvordan den 
vil sikre, at de, der starter på grundfor-
løbet, bliver i stand til at gennemføre 

(herunder hvordan den vil sikre det 
fornødne antal lærepladser).

Eller også vil regeringen sikre 
besparelser på de offentlige udgifter 
for at bruge pengene på andre - for 
regeringen – vigtige initiativer. Men 
så må den stoppe de floromvundne 
skåltaler og indrømme, at nedskærin-
ger på skolerne fører til lavere søgning 
på erhvervsuddannelserne. Og dermed 
endnu færre uddannede håndværkere 
om få år.

Nedskæringer på erhvervsskolerne  
er tvetunget tale fra regeringen
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otte spørgsmål til formandskandidaterne

Allan Leegaard

Hvad er det for en formand Blik og & 
Rør får med dig som formand?

– Man får en formand, som brænder 
for jobbet og for fagbevægelsen som 
sådan. Man får også en person, der har 
begge ben solidt planet nede på jorden, 
og en formand, der har en stor værk-
tøjskasse af erfaringer med sig fra 22 års 
arbejde i Rør & Blik.

Mit speciale har været arbejdsmiljø og 
sikkerhed. Socialrådgiveren og arbejds-
skaderne blev på et tidspunkt også mine 
ansvarsområder, ligesom hele feltet 
omkring udenlandsk arbejdskraft på 
byggepladserne er et, jeg de senere år har 
brugt mange kræfter på. 

 Hvad er set med dine øjne Rør & 
Bliks særkende som fagforening

– Særkenderne er, at det er en fagfor-
ening, altså en forening for et fag. Når 
jeg kommer rundt på pladserne, må jeg 
ofte høre på, at det sgu altid er de der 
blikkenslagere, den er gal med. Der er 
ikke noget galt med blikkenslagerne, der 
er bare det ved det, at det gerne er blik-
kenslagerne, som siger noget. De holder 
ikke deres kæft, de gør deres pligt, men 
de kræver også deres ret. Det er et ud-
præget træk ved medlemmerne af vores 
fagforening. Det er seje typer, som ikke 
stikker op for bollemælk. 

Rør & Blik går desuden for at være en 
rød fagforening, og med mig får forenin-
gen en rød formand. Jeg vedkender mig 
gerne, at jeg de seneste mange år har 
stemt på Enhedslisten. Jeg synes ikke, jeg 
kan andet, når jeg ser på de forringelser 
af arbejdsløse og syge menneskers for-
hold, som såvel socialdemokratiske som 
borgerlige regeringer står bag.

Hvordan kan Rør & Blik blive endnu 

mere relevant for de københavnske 
vvs’ere?  

– Vores tidligere formand Per Juul 
sagde engang, at det ikke handler om, 
hvad fagforeningen kan gøre for med-
lemmerne men om, hvad medlemmerne 
kan gøre for fagforeningen. Efter min 
opfattelse handler det i dag om, hvad vi 
kan gøre sammen.

 Hvad vil du gøre for at trække flere 
servicesvende og flere unge til det faglige 
arbejde?

– Jeg vil arbejde på at få inddraget 
servicefolk i udarbejdelsen af et katalog 
med forslag til, hvad vi sammen kan 
gøre for, at servicefolkene bliver tættere 
knyttet til fagforeningen og får deres in-
teresser varetaget på bedste måde. I min 
verden er servicesvendene de dygtigste 
af vores medlemmer, for de skal kunne 
så mange ting, men alligevel er de dem, 
der tjener allermindst. Og så bliver 
de oven i købet udsat for at få trukket 
GPS-overvågning ned over hovedet. 
Det kan vi som fagforening ikke løse 
alene, servicesvendene kan heller ikke 
løse det alene, vi er nødt til at gøre det 
sammen. 

Hvad vores unge mennesker angår, 
er det en udfordring, at de tror, goderne 
kommer af sig selv. Vi skal have dem 
forklaret, at det gør de ikke. Nogen har 
lagt brostenene på den vej, de går på, og 
det er i høj grad fagbevægelsen. 

Forholdet til TEKNIQ er dårligt, så 
dårligt, at der i mere end årti ikke er 
blevet indgået en selvforhandlet over-
enskomst for vvs-branchen. Hvordan 
kommer vi ud af det?

– Når vi har en installatørforening, 
hvis fremmeste formål er at få afskaf-
fet  vores produktivitetsfremmende 
lønsystem, så bliver tingene virkelig 
svære at have med at gøre. Hvis TEK-
NIQs medlemsvirksomheder stemte om 
overenskomsten på samme måde, som vi 
gør, ville vi med garanti få et helt andet 
billede. Det ville i så fald være virksom-

hedernes holdning, der aftegnede sig, og 
ikke kun holdningen hos ideologerne i 
toppen i TEKNIQ. Jeg taler jævnligt med 
vvs-arbejdsgivere, som er enige med os. 
De tjener penge på vores produktivi-
tetsfremmende akkordsystem, vi tjener 
penge på det, og det kan vel for fanden 
ingen være imod. 

I Rør &Blik lovenes formålsparagraf 
står, at foreningen skal virke for arbej-
dernes overtagelse af produktionsmid-
lerne og for udbredelse af socialistiske 
principper? Er du enig?

– Fuldstændig enig, og det er mere 
vigtigt i dag, end det var, dengang det 
blev skrevet. Det kan sagtens være, at det 
lyder gammeldags og ordene skal poppes 
lidt op, men som forskellen på fattig og 
rig udvikler sig, så er det helt åbenbart, 
at vi skal have langt større indflydelse 
på pengestrømmene og  på hvordan 
goderne fordeles i samfundet. 

Som formand bliver du ansvarlig for 
at skabe et godt arbejdsklima for valgte 
og ansatte i fagforeningshuset og gøre dit 
til, at medlemmerne kan lide at komme i 
huset. Hvordan er du klædt på til det?

–  Jeg synes allerede, vi har en god 
arbejdsplads, det kan vi se af, at vores 
medarbejdere er her i rigtig mange år. 
Det er ikke noget, jeg skal skabe, jeg skal 
bygge videre på det, der er, og måske 
udvikle det ud fra de erfaringer jeg har 
fået som leder af vores a-kasse. 

Har fagbladet UTÆTHEDEN en 
fremtid.

– UTÆTHEDEN er vores eneste 
rigtige kommunikationsvej, og så synes 
jeg faktisk, at det er et skidegodt blad. 
Men når din tid på bladet rinder ud 
(journalisten fylder 68 næste gang, red. 
bemærkning), bliver det nok en lidt 
mere moderne journalist/mediemedar-
bejder med digitale kompetencer, som 
kommer til at tage over. Jeg vil hverken 
sætte en udløbsdato eller en garanti på 
UTÆTHEDEN, men lige nu og her har 
vi ikke noget alternativ.
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Henrik Juul Rasmussen

Hvad er det for en formand Rør & Blik 
får, hvis du bliver valgt? 

– Rør & Blik får en formand i øjen-
højde med medlemmerne, som taler så 
alle forstår, hvad der bliver sagt. I min 
optik skal vi i daglig ledelse mere ned 
fra 1. salen og snakke med kollegerne i 
stuen om, hvad der rør sig i branchen. 

Jeg kom i EFG-lære i det hedengange 
vvs-firma Bruun og Sørensen som vvs-
rørsmed, blev udlært i 1985 og arbejdede 
gennem 80’erne i flere større københavn-
ske vvs-virksomheder for til sidst at ende 
i L&H Rørbyg, nu Kemp & Lauritzen, 
hvor jeg gik på fjernvarme og i ti af årene 
var tillidsmand. I oktober 2011 blev jeg 
valgt som rørsekretær i Rør & Blik.

Jeg kan sætte et hold, og det skal en 
formand kunne. Det er lidt som på en 
byggplads, sjakbajsen sætter sjakket 
sammen og, hvis det er gjort rigtigt, så 
kører jobbet. 

Da vi kommer til at stå uden miljøse-
kretær efter Allan Leegaards eventuelle 
afgang, vil jeg som noget af det første 
foreslå Lars Andersen fra bestyrelsen 
konstitueret på posten frem til nyvalget 
på generalforsamlingen i april  2018.

Hvis jeg bliver valgt, har jeg bag mig 
en samlet bestyrelse, som har givet til-
sagn om samarbejde. Det lover godt  for 
fremtiden.

Hvad er set med dine øjne Rør & 
Bliks særkende som fagforenein?

– Det er en lille, men utrolig stærk 
fagforening på grund af vores faglige 
sammenhold. Hvis man har brug for 
assistance eller bare en snak, så går man 
lige ind fra gaden og får den. Der er in-
gen barrierer, ikke noget med at bestille 
tid.

Hvordan kan Rør & Blik blive endnu 
mere relevant for de københavnske 
vvs’ere?

– Ved at fortælle den gode historie. 
Den om, at to er stærke end en og 10 er 

stærkere end to. Hvis der bliver varmt på 
værtshuset, hvordan kommer I så ud, det 
gør I ved at gå ryg mod ryg, bruger jeg at 
sige, når jeg jeg taler med unge men-
nesker om, hvad det er fagforeninger 
kan. Man rejser sin kollega op for at gøre 
sig selv stærkere. Den historie skal vi 
blive ved med at udbrede. Jeg tror nogle 
gange, at vi keder os ved  igen-igen at 
fortælle den, men det må vi se at komme 
over.

Det er den ene ting, vi kan gøre, den 
anden kunne være at skaffe medlemmer 
af fagforeningen nogle fordele, som dem 
uden for ikke får glæde af.

Hvad vil du gøre for at trække flere  
servicesvende og flere unge ind i det 
faglige arbejde?

– Vi havde for snart mange år siden 
et sikkehedsudvalg. Udvalget slumrede 
stille ind. Det må kunne lives op igen, 
måske i en ny form, men i hvert fald skal 
vi have mere fokus på miljø- og sikker-
hedsarbejdet, for det er et området, vores 
medlemmer prioriterer meget højt.

Vores fødekæde er lærlingene, så det 
er et problem, at vi for tiden ikke er vel-
sete  på Tekniske Skole, i hvert fald ikke 
i undervisningen. Det skal  der helt sik-
kert gøres noget ved, og jeg er bekendt 
med, at Bjørn Due er i fuld gang. 

Forholdet til TEKNIQ er dårligt, så 
dårlig, at der i mere end et årti ikke er 
blevet indgået en selvforhandlet over-
enskomst for vvs-branchen. Hvordan 
kommer vi ud af det?

– Det kommer vi ikke. Så længe 
TEKNIQ stiller et ultimativt krav om at 
få  fjernet værneparagraffen ved rørpris-
listen, kan jeg ikke  se, hvordan vi skal 
kunne opnå en overenskomst med dem. 
Vi skal naturligvis være forhandlingsvil-
lige, og hvis de ultraliberale mennesker 
i TEKNIQ en dag forstår, at værnepara-
graffen ikke er til salg og melder sig klar 
til reelle forhandlinger, så skal vi slå til.

I Rør & Blik lovenes formålsparagraf 
står, at foreningen skal virke for arbej-

dernes overtagelse af prdoduktionsmid-
lerne  og for udbredelsen af socialistiske 
principper. Er du enig?

– Det lyder godt nok som noget fra 
en svunden tid, men hvis vi fortsat lader 
arbejdsgiverne sidde på produktionap-
paratet og 40 procent af arbejdet skal 
laves af robotter, hvem skal så betale 
skatten, robotterne gør det nok ikke. Selv 
Bill Gates, der nok må siges at være en  
kapitalist med sit på det tørre, har sagt, 
at samfundet bør indrettes efter en eller 
anden form for socialisme. Helt skævt på 
den var vores forfædre altså ikke, da de 
vedtog Rør & Bliks love.

Som formand bliver du ansvarlig for 
at skabe et godt arbejdsklima for valgte 
og ansatte i fagforeningshuset og gøre dit 
til, at medlemmerne kan lide at komme i 
huset. Hvordan er du klædt på til det?

- Fordi man er en god tillidsmand, 
er man ikke nødvendigvis også en født 
leder. Derfor startede jeg for to år siden 
på en uddannelse i ledelse, og jeg har 
øvet mig lidt på vores opmålerafdeling 
og udsat  den for lidt af hvert. Helt galt 
kan det ikke være gået, vores opmåler 
Karsten Pedersen har da udtrykt, at han 
anbefaler mig som ny formand på grund 
af blandt andet min ledelsesstil. 

Har fagbladet UTÆTHEDEN en 
fremtid med dig som formand?

– Ja, naturligvis skal UTÆTHEDENS 
journalist spørge ind til det. En evig-
hedgaranti udsteder jeg ikke, men der en 
nu noget beroligende ved at sidde med et 
blad i papir, specielt et godt et som vores. 
På sigt, men det ligger ikke lige for, 
kommer vi nok til at overgå til digital 
udgivelse Et digitalt nyhedsbrev de seks 
måender om året, hvor UTÆTHEDEN 
ikke udkommer, kunne være en start på 
de nye tider. 

otte spørgsmål til formandskandidaterne
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Fire kandidater til tre pladser i bestyrelsen

Lars 
Andersen 

Jeg kæmper 
for større fokus 
på sikkerhe-

den samt for at udbrede 
kendskabet til fagforenin-
gen på pladser og blandt 
servicefolk.

Lars 
Christian 
Halling 

Bliver jeg valgt, 
tager jeg en 
periode til, men 

er af forskellige grunde 
helst fri, nu da der ikke 
er mangel på kandidater.

Christian 
Ingebrekt 
Jensen 

Som bestyrel-
sesmedlem vil 
jeg kæmpe for 

udvikling af fagforenin-
gen, et bedre arbejdsmiljø, 
åbenhed og tiltrækning af 
nye medlemmer.

Søren 
Thomsen 
Graversen

Rørprislisten er 
for mig nok det 
vigtigste – sam-

men med fortællingen 
om fagforeningen, der 
gør den enkelte og os alle 
sammen stærkere.

Sæt kryds i kalenderen

Billetter a 25 kroner for børn og 10 kroner for voksne. 
Billetsalg starter torsdag 9. november

Nærmere om festprogrammet i næste nummer af UTÆTHEDEN,  
som er på gaden 18. november.

Rør & Bliks traditionsrige juletræsfest  
holdes i år søndag 10. december.
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Kredsoverskridende 
samarbejde mellem 
fagforeninger bringer 
akkordsvende sammen 
om stof af fælles interesse: 
Rørprislisten og dens fremtid 

n fælles akkOrd Det er det, vi skal. Stå 
sammen, mener jeg. 

Siger den ene vvs’er til den anden, 
mens de i gården til Blik og Rør Kreds 
Sjælland-Bornholms fagforeningshus 
Grønnegade 14 i Roskilde står og venter 
på, at aftensmaden (grillpølser, oksebøf-
fer, kartoffelsalat, grøn salat, sennep, ket-
chup, remoulade, rå og ristede løg) bliver 
stillet frem til høflig selvbetjening.

Klokken er 18.15 torsdag den 31. 
august og det tredje i rækken af akkord-
møder, som nabofagforeningerne Rør 
& Blik København og Blik og Rør kreds 
Sjælland-Bornholm i fællesskab har 
inviteret til, er netop sluttet. 

De omkring 80 deltagere, hvoraf en 
tredjedel er kommet kørende til fra Kø-
benhavn, har fyldt mødesalen til sidste 
plads. Det gælder også P-pladserne i 
nabolaget. Dem er der knaphed på og de 
er alle af to-timers slagsen, så for at kom-
me en bøderegn i forkøbet indlægges et 
par nyttige p-skive-justerings-pauser i et 
indholdsmæssigt komprimeret møde-
program.

Trækplasteret er en dagsorden, der lo-
ver drøftelse af aktuelle udfordringer på 
akkordområdet, status over igangværen-
de akkordarbejder i de to kredse, indtje-
ningen ved opmålt arbejde, gennemgang 
af faglige voldgiftskendelser vedrørende 
prislisterne, udenlandsk arbejdskraft på 
byggepladserne og orientering om det 
udvalgsarbejde om vvs-branchens ak-
kordsystem, der som en udløber af OK 
2017 står for døren.

Forbundssekretærerne Stig Søllested 
og Søren Schytte er indforskrevet som 

ekspertvidner i henholdsvis rørprislisten 
og landspriskuranten. Til stede er ingen 
udøvere af det ædle blikkenslagerhånd-
værk, så Schytte får en rolig aften. Det 
får Stig Søllested ikke i en forsamling af 
akkordsvende, der så vidt UTÆTHE-
DENS udsendte kan forstå på snakken, 
lever med og af rørprislisten og fjernvar-
meprislistens regler og bestemmelser.

Voldgiftssager – få men givtige
Stig Søllested konstaterer til en start, 
at der har været gennemført relativt få 

voldgifter vedrørende rørprislisten siden 
sidste fælles akkordmøde, som Rør & Blik 
København for et år siden lagde lokaler 
og bedre og gratis parkeringsforhold til.

I en sag omhandlende betaling for 
montering af vandmålere på fjernvarme-
anlæg, ville arbejdsgiverne ikke betale 
gældende sats, fordi de mente, at der 
ikke var tale om vandmålere i rørprisli-
stens forstand. Problemet for arbejdsgi-
verne var, at de ikke havde fået afleveret 
deres indsigelser mod akkordregnskabet 
indenfor fristen på 11 arbejdsdage, 

Til møde med de seje

➧
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regnet fra dagen efter regnskabets 
modtagelse. Forsømmelsen bevirkede, 
at firmaet blev dømt til at slippe 500.000 
kroner, som det havde tilbageholdt.

En anden tvist drejede sig om oprens-
ning og afpropning af faldrørsmuffer. 
Heller ikke i dette tilfælde havde TEK-
NIQ helt styr på sagerne. Blandt andet 
blev det påstået, at firmaet havde leveret 
afpropningsmateriale, hvilket det påvi-
seligt ikke havde. Opmanden afgjorde 
på blandt andet den baggrund, at der 
fremover skal betales for oprensning og 
afpropning, hvis virksomhederne ikke 
leverer afpropningsmateriale. 

Et for nyligt introduceret produkt, 
som har støttebøsningen indlejret i selve 
klemmefittingen, mente arbejdsgiverne 

overflødigjorde en arbejdsproces, hvor-
for der ikke skulle yder særskilt beta-
ling for montering af støttebøsningen. 
Voldgiften var af en anden mening, idet 
den satte en pris på 65 øre ved anven-
delse af det nye produkt, når den indebar 
kalibrering og udkratning. 

Tabte sager trækker lange tråde 
Hvad med at få indført betaling for al 
den ekstra tid, vi bruger på at fordele 
byggeaffaldet i nogle gange op til 10 for-
skellige containere, spørges der fra salen. 

Stig Søllested medgiver, at kollegaen 
har en pointe, men påpeger samtidig, at 
Blik- og Rørarbejderforbundet for 10-12 
år siden tabte en voldgift om netop beta-
ling for sortering af affald. Og at udsig-

terne til at få noget ud af at rejse sagen 
på ny derfor er dårlige. Domspræmissen 
dengang var, at når befolkningen bliver 
pålagt at sortere affald, ville det være 
skævt at betale vvs’erne for at gøre noget 
tilsvarende.  

»At få omstødt en tidligere afsagt 
voldgiftskendelse er op ad bakke.  Og det 
er systemet indrettet på, at det skal være. 
Derfor er det nemlig, at voldgiftskendel-
ser ikke kan appelleres og det er høje-
steretsdommere, altså vores angiveligt 
højeste juridiske ekspertise, man sætter 
til at træffe afgørelserne i voldgiftssager,« 
fortæller Stig Søllested. 

Optur
Salen tager til efterretning, at det er er 
sådan voldgifts-klaveret spiller, men for 
den gode stemnings skyld er det nok 
meget godt, at næste punkt på dagsor-
denen er gennemgang af igangværende 
akkordarbejde og indtjening ved den del 
af det, der er blevet målt op. 

Gennemgangen viser, at der for 
tiden arbejdes meget på akkord i såvel 
den sjællandsk-bornholmske som den 
københavnske kreds. Uden for Køben-
havn pågår det især ved boligbyggeriet, 
mens det inde i byen mest handler om 
erhvervs- og institutionsbyggeriet.

Indtjeningsmæssigt er der på den 
opmålte del af akkordarbejdet næsten 
ingen forskel mellem kredsene. I de to 
første kvartaler af 2017 lå timeprisen i 
København på 341 og Sjælland- Born-
holm på 340 kroner. 

Ingen i forsamlingen falder i svime 
i den anledning, men der efterlyses en 
lønstatistik, som giver et mere komplet 
og retvisende billede af akkordindtjenin-
gen. 

Sukkertøjet
Esben Malling Platz, faglig medarbejder 
og opmåler i kreds Sjælland-Bornholm, 
er enig i, at lønstatistikken har et pro-
blem.

»Det er sukkertøjet – opgaver, der 
er som skabt til at blive udført i akkord 
– der udløser de der i gennemsnit 340 
kroner i timen. Slumpakkorder, som der 
er flest af, giver typisk væsentligt mindre, 

➧
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men det afspejler sig ikke i lønstatistik-
ken,« påpeger Esben Malling Platz.  

Årsagen er, at det ikke i nævneværdig 
grad er lykkedes at få kolleger på slump-
akkorder til at stille deres regnskaber til 
rådighed for lønstatistikken.

Det kan der være flere forklaringer 
på, mener opmåler Karsten Pedersen fra 
Rør & Blik København.

»Det kan være en for dårlig aftale, 
som sjakket ikke har lyst til at vise frem. 
Eller det kan være, at man ikke orker 
besværet med at udarbejde et regnskab. 
Det er der forsøgt taget højde for ved at 
tilbyde kollegerne hjælp til regnskabs-
arbejdet. Til fagforeningen afleverer de 
deres slumpakkord samt al den kopi, 
der er blevet skrevet undervejs. Ud fra 
det beregnes en timelønsindtjening, 
som indgår i akkordstatistikken. Før i 
tiden kostede hjælpen en halv procent 
af akkordsummen, nu betales der alene 
for den tid, som opmålerne bruger på 
opgaven. Det kan dreje sig om en time 
eller to, men meget billigere end før 
er det blevet. Det har endnu ikke givet 
resultat. Det er meget få slumpakkord-
regnskabet, vi bliver præsenteret for. 
Desværre, for sandheden om ak-
kordindtjeningen er ikke fortalt, når vi 
alene opgør det opmålte arbejde,« siger 
Karsten Pedersen.

OK 2017 og hvad deraf følger
Siden forårets vedtagelse af ny vvs-
overenskomst, indeholdende et bilag 
om et udvalgsarbejde mellem TEKNIQ 
og Blik- og Rørarbejderforbundet om 
vvs-branchen akkordregler, har der i 
krogene været talt om, hvordan sagen 
skal gribes an. 

Første skridt på vejen mod en af-

klaring bliver taget i løbet af efteråret, 
når der fire, måske fem steder i landet, 
blandt andre i København, holdes tak-
tik- og strategimøder for tillidsfolk og 
akkordsvende om sagen. 

Fra akkordsvendene på mødet i Ros-
kilde kom der ingen bastante bud, men 
der blev udtrykt en klar forventning om 
at blive taget med på råd og få adgang til 
at stemme om et eventuelt forhandlings-
resultat.

En succes 
Rørsekretær Henrik Juul Rasmussen fra 
Rør & Blik, ankommet til mødet på sin 
nye 700 kubikmeter Honda-motorcykel 
og derfor ikke på samme måde som 
bilisterne presset på p-plads proble-

matikken, tager sig bagefter tid til en 
evaluering.

»Vi kom godt rundt om det med at 
arbejde med rør på akkord, dagligda-
gens problemer og hvor det næste job 
er at finde. Der var tredje gang, vi holdt 
denne form for fællesmøde mellem de 
to fagforeninger, og jeg synes, det er en 
succes. Svendene skifter job og flytter 
derfor kreds rimeligt ofte. For nogle er 
det nemmere at komme til Roskilde 
og for andre er det nemmere til Kø-
benhavn, hvor fællesmødet for øvrigt 
foregår næste gang,« sagde Henrik Juul 
Rasmussen, inden har sparkede kværnen 
i gang og begav sig  mod København.

Whruum!Whruum!

det er sukkertøjet – opgaver,  
der er som skabt til at blive  
udført i akkord – der udløser de 
der i gennemsnit 340 kroner i 
timen.
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10 år af Danmarks nyeste historie

Fra 2007 til 2017 
steg andelen af 
+65-årige fra 
15,3 til 19,1 %. 

Antallet af over 100-åri-
ge gik fra 628 i 2015 (og 
bare 102 i 1975) til 1143 
i 2017. Hovedparten, 
nemlig 976, af dem var 
kvinder. 

Den gennemsnitlige per-
sonindkomst før skat nå-
ede i 2015 op på 308.100 
kroner, hvilket var 25 %   
mere end 10 år før. 

Der blev 
i 2016 
anmeldt 
44 % 
færre hærværkstilfælde, mens 
bedragerianmeldelserne blev seks-
doblet i forhold til 2006.

Fodbold fastholdt sin position 
som idrætten med fleste aktive 

udøvere, 
styrkede den 
sågar, idet 
antallet steg 
fra 297.000 
i 2006 til 
332.000 i 
2016. På de 

næste pladser følger gymnastik 
(190.000) og svømning (185.000)

Erhvervsfrekvensen blandt 16-66-åri-
ge faldt fra 76,5 % i 2015 til 74,9 % i 
2016. Højeste frekvens på 79,1 % havde 
mænd af dansk oprindelse, om end 
også deres faldt, nemlig fra 81,1 % i 
2005. Laveste erhvervsdeltagelse på 
50,0 % ses hos kvindelige efterkom-
mere fra ikke vestlige lande. Bemærk 
dog, at den er steget fra 48,7 procent 
i 2005.

Akademikerne 
styrker år for år 
deres position på 
arbejdsmarkedet. 
Det gælder også 
rent organisato-
risk. Mens nemlig 
både LO og FTF 

mister medlemmer, øger AC (Akademikernes Cen-
tralorganisation) sit medlemstal – fra 169.377 i 2012 
til 226.047 i 2016. I samme periode gik LO fra 894.513 
til 806.500 og FTF fra 347,913 til 345.371 medlemmer.  
Med til historien hører, at AC i 2013 fik sig et pænt 
stort medlemstilskud, da Ingeniørforeningen og 
Landinspektørforeningen, der tidligere stod uden 
for hovedorganisationerne, meldte sig ind i AC.

Efterlønnernes an-
tal faldt fra 140.000 
i 2007 til det halve, 
altså 70.000 i 2016. 

Pensionisternes af 
enhver slags udgør 
i 2017 23,1 % af be-
folkningen mod 20,1 
% i 2007.

Pluk fra statistisk tiårsoversigt 2017
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Bygge- og anlægsbranchen 
øgede sin omsætning fra 181 
milliarder kroner i 2005 til 
230 milliarder i 2015. Antallet 
af ansatte, opgjort i fuldtid, 
faldt i perioden fra 142.835 
til 126.005, mens lønudgiften, 
alt inklusive, gik fra 48,2 
milliarder til 58,0 milliarder 
kroner. 

VVS- og blikkenslagerfir-
maernes andel af branchens 
beskæftigede faldt fra 11,0 
% til 10,4 %, svarende til en 
tilbagegang fra 19.486 til 
16.767 ansatte.

De største spillere i anlægs-
branchen er hvad beskæf-
tigede angår tømrer- og 
bygningsvirksomheder (21,1%) 
el-installatører (17,0 %) byg-
gentreprenører (14,6 %). 

Det samlede omfang af 
fuldført byggeri gik i løbet 
af perioden 2006 til 2016 ned 
fra 10,3 millioner m2 etage-
areal til 5,5 millioner.

81 % af arbejds-
styrken var i 2016 
forsikret mod ar-
bejdsløshed mod 75 
% i 2006

Den 
rigeste 
tiende-
del af 
befolk-

ningen øgede sin andel 
af de samlede indkomster 
fra 21,5 til 23,5 %.

Målt på arbejdsstandsninger, i form af 
lovlige såvel som overenskomststridige 
strejker, var 2016 det seneste tiårs 
fredsommeligst på arbejdsmarkedet. 
144 virksomheder var involveret i 
arbejdsstandsninger, som berørte 
6997 ansatte og førte til tab af 15.400 
arbejdsdage. Vildest gik det for sig i 
2008, da pædagogerne i BULP, syge-
plejepersonalet i Sundhedskartellet 
og de kommunalt og regionalt ansatte 
i FOA med deres overenskomststrejker 
bidrog stort til over 1,8 millioner 
tabte arbejdsdage

Kampagnen mod nydelsesmidler af 
enhver art sejrer ad helvede til. I 2006 
blev der købt og formentlig også røget 
1516 cigaretter per indbygger over 
14 år, drukket 474 millioner liter øl, 
162 millioner liter vin og 23 millioner 
liter spiritus. Det tilsvarende væsent-
ligt lavere forbrug var 10 år senere 
1009 cigaretter, 368 millioner liter øl, 
152 millioner liter vin og 20 millioner 
spiritus. 

Kræftsygdomme var i 2015 hyp-
pigste dødsårsag hos både mænd 
og kvinder. Ud af 52.555 døds-
fald skyldtes 15.292 (29,3 %) 
canceren. Andenstørste dræber 
var hjertesygdomme med 13,2 
procent af alle dødsfald, hvilket 
var 5,7 % færre end i 2005.

Findes der i Danmark husstan-
de med, hvad Danmarks Statistik 
kalder installationsmangler? 
Ja, det gør der, men i 2017 dog 
ikke så mange som i 2007.

Husstande 
uden toi-
let, 2007 
tal nævnt 
først: 

25.919/21.893
Husstande uden bad: 
98.359/70.962
Husstande uden køkken: 
35.631/33.217
Husstande uden fjern- og cen-
tralvarme:26.400/17.984 

Bygge og  
anlæg + vvs

Pluk fra statistisk tiårsoversigt 2017



 UTÆTHEDEN · okTobEr 201718

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
 ✃

Vi forventer, at ansøgeren er
· Medlem af Rør og Blikkenslagernes Fagforening eller er  
 indforstået med at blive det
· Har kendskab til prislisterne og har arbejdet efter disse
· Engageret i fagligt arbejde
· Kendskab til EDB samt opmålersystemet vil være en fordel

Arbejdstiden følger fagforeningens åbningstid, dog forventes 
det at ansøgeren deltager i fagforeningens møder og arran-
gementer m.v. hvilket kan medføre en del aktivitet uden for 
den almindelige arbejdstid. Generelt er stillingen uden øvre 
arbejdstid.

Alle fagligt ansatte og valgte får ens løn, som udbetales 
månedsvis.
Som ansat vil du indgå i et team bestående af en opmåler 
samt fagforeningens ansvarlige for området. Der vil ved tiltræ-
delsen blive givet en oplæring i arbejdet.

Ansøgning sendes  på mail  kbh@blikroer.dk  eller pr. brev tilk 
Rør og Blikkenslagernes Fagforening Lygten 10, 2400 NV mrk. 
Ansøgning. Ansøgninger behandles med fortrolighed.

Sidste frist for aflevering af ansøgning er 10. november 2017

Opmåler søges

Stilling i Rør og Blik København

Rør og Blikkenslagernes Fagforening søger opmåler til ansættelse fra 1. december 2017. 

Arbejdet omfatter opmåling efter Rør-  og fjernvarmeprislisten samt Landspriskuranten, 
tillige må der forventes en del konsulentarbejde med råd og vejledning af medlemmer, der 
ønsker at udføre deres arbejde i akkord.
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✃

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

Torsdag 12. oktober kl. 15.30
Orienteringsmøde
Spørgsmål og svar om nye dagpengeregler
Byggefagenes Hus, Lygten 10

Tirsdag 31. oktober kl. 17.00 
Generalforsamling
Byggefagenes Hus, Lygten 10

1., 2. og 3. november
Afstemning til formandsvalg og bestyrel-
sesvalg i fagforeningskontorets åbningstid.  

Søndag 10. december
Rør- og Bliks juletræsfest 

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

Smeden VVS 
ApS
Gisselfeldvej 10, 
2665  Vallensbæk

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
Christoffersen & Knudsen Hollænderdybet 36 Udskiftning af 
   radiatorer
Wicotec/Kirkebjerg Pasteursvej 16  Fjernvarme
Brøndum Rævehøjvej 17  Sprinkler
DTEK Virumgårdsvej 25 Renovering vand
   og afløb
 

Følg din FagForening på: rør og BliK

Nye pladser

Ny tillidsmand

Firma Tillidsmand
DTEK A/S Peter Villsen
Bravida A/S – VVS  Mads Guldborg Jensen
Bøgelund VVS A/S John Freund Kure Jensen

Firma Arbejdsmiljørepræsentant
Bravida Danmark A/S – VVS  Amador Jørgensen
Andersen & Heegaard A/S Henrik Bach Ditlevsen
DTEK A/S Kevin Persson (Ekstern)

Nye arbejdsmiljørepræsentaner

28.12. 1946 Aksel Jensen  30.08. 2017
01.11. 1951  Carl Marinus Christensen 19.08. 2017
18.05. 1945 Frank Sørensen  23.08. 2017

Døde
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Dagsorden 
· Valg af dirigent
· Bestyrelsens beretning 
· Regnskab og budget

Generalforsamling
Rør & Blik København holder tirsdag 31. oktober kl. 17.00 ordinær 
generalforsamling i Byggefagenes Hus, Lygten 10, København NV.

Indkomne forslag 
Efter lovene skal kandidater til 
personvalg være til stede på  
generalforsamlingen eller have 
meldt lovligt forfald for at være 
valgbare. Forslag, som ønskes  
behandlet på generalforsam-
lingen, skal fagforeningen have 
otte dage før, altså tirsdag 24. 
oktober.

Adgang til generalforsamlingen 
forudsætter, at medlmskontingentet 
for sepetember måned er betalt. 

Generalforsamlingen afsluttes 
senest kl. 21.00

Valg
Formand
Henrik Juul Rasmussen og 
Allan Leegaard stiller op.
Sekretær A (ansvar for 
rørprislisten m.m.) 
Karsten Pedersen opstiller.
Tre bestyrelsesmedlemmer
Lars Andersen, Lars Christian 
Halling og Søren Thomsen 
Graversen genopstiller.

Christian Ingebrekt Jensen 
nyopstiller.
revisor 
Vagn Larsen genopstiller.
To til stemmeudvalg 
Leif Iwanouw og  
Knud Immertreu  
genopstiller.
Fanebærer
Vagn Larsen genopstiller.

der er mad
Mellem 16.00 og 

mødestart kl. 17.00 er 
opstillet en buffet til 

fri afbenyttelse


