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helt kort

And the winner is…
Ronni Morsing, der er anlægssvend hos 
vvs-firmaet CURA, havde flest rigtige 
besvarelser, og blev dermed vinder af 
UTÆTHDENS gætte-quiz ’13 spørgsmål 
om 2014’. Han svarede rigtigt på 11 af 
dem. Den ene af de to forbierne kom i 
spørgsmålet, om Skotland ville stemme 
for uafhængighed af Storbritannien. Det 
gættede han på, at skotterne ville, men 
det gjorde de som bekendt ikke. Anden 
forbier kom i spøgsmålet, om fradags-
loftet for faglige kontingenter ville blive 
fjernet eller forhøjet. Det gættede han på 
ikke ville ske, men det skete dog i form 
af en forhøjelse fra 3000 til 6000 kroner 
og i kraft af finanslovsaftalen for 2015 
mellem regeringen, SF og Enhedslisten.

Tillykke, Ronni Morsing.

Mere i lommen  
her og nu

Loftet for fradrag for fagforeningskon-
tingenter er forhøjet fra 3000 til 6000. 

Hvis du vil mærke det allerede på din 
næste løn, skal du ikke vente på, at SKAT 
gør arbejdet for dig. Du skal selv tage 
affære. Det vil sige via www.skat.dk  gå 

ind på din forskudsopgørelse og i rubrik 
50 ændre det dér anførte beløb 3000 til 
6000.

Samtidig med at du retter din for-
skudsopgørelse, retter du også dit skat-
tekort, som automatisk bliver sendt til 
din arbejdsgiver/a-kasse/eller hvem der 
nu udbetaler din hyre. 

Foretager du dig intet, går pengene 
selvfølgelig ikke tabt, men de bliver først 
gangbare i forbindelse med årsopgørel-
sen for 2015, som du får engang i foråret 
2016.

Det skal gå tjept, 
du kører for hurtigt, 
arbejdsgiver betaler

For et par dage siden, nærmere bestemt 
den 1. februar, trådte en ændring af 
færdselsloven i kraft, som kan have inte-
resse for de af Rør og Bliks medlemmer, 
der arbejder som servicesvende og i den 
anledning ofte er på farten i en firmabil. 

Ændringen indebærer i praksis, at 
arbejdsgiver kan komme til at betale bø-
den, hvis en af hans medarbejdere bliver 
opdaget i at have kørt for stærkt.

Regler gælder dog ikke, hvis overskri-
delsen er på over 40 procent , eller hvis 
der har været tre overskridelser på over 
30 procent inden for tre år. Og heller 
ikke, hvis medarbejderen inden for 30 
dage erkender over for politiet, at det var 
ham, der trådte for hårdt på speederen. 

Alligevel er arbejdsgiverne rasende 
over lovændringen.  DI (Dansk Industri) 
anbefaler således sine medlemsvirksom-
heder at lave et tillæg til deres medar-
bejderes ansættelseskontrakt, der giver 
adgang til at foretage lønmodregning, 

såfremt en af dem  har begået en hastig-
hedsforseelse, som resulterer i, at bøden 
havner i arbejdsgivers indbakke. 

Ny vvs-koncern

L&H Rørbyg og Glencos dage som selv-
stændige vvs-virksomheder inden for 
Kemp & Lauritzen koncernen er forbi.  
1. januar blev de lagt sammen med og 
inkorporeret i samme koncern.

I den nye struktur er der tre forret-
ningsenheder med hver sit speciale. 

En, som leverer vvs/rør og ventila-
tion/energi, en anden, der tager sig af 
store tekniske entrepriser som sygehuse 
og omfattende byggerier. 

Og en tredje, der satser på markedet 
for som svagstrøm og servicering af den 
petrokemiske og farmaceutiske industri.

Bod for OK-brud
Ni københavnske vvs-firmaer blev sidste 
år på mæglingsmøder pålagt at betale 
bod for overenskomstbrud.

Det drejede sig om Haxholm, 
Wicotec, Brøndum (to tilfælde), Energi-
kontoret, Strømsted, BBB, GL, Victech 
og A.E. Rye.

Højeste bod var på 23.000  kr.  og det 
samlede bodsbeløb på 76.291kr. .

Pengene er tilgået fagforeningskassen 
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Uskøn forbrødring
Central Organisationen (CO), hvor Dansk Metal er toneangivende, har sammen 
med arbejdsgiverne i Dansk Industri (DI) opkastet ideen om etablering af en 
fond, der skal dække manglende løn til udenlandske arbejdere i Danmark.

Fonden, der angiveligt skal finansieres af arbejdsgiverne og administreres af 
Lønmodtagernes Garantifond, fremstilles som et redskab i kampen mod  social 
dumping.

Forslaget er i forhold til bekæmpelse af social dumping imidlertid yderst man-
gelfuldt og har intet med kædeansvar at gøre. Kun udstationerede virksomheder 
er omfattet, udenlandsk arbejdskraft i dansk registrerede virksomheder er ikke.

Desuden er måden, forslaget er kommet til verden på, ret besynderlig. De bran-
cher, der virkelig er berørt af social dumping – byggeriet, rengøring, transport 
m.fl. – er ikke blevet spurgt til råds, endsige på nogen som helst måde inddraget. 

At fonds-forslaget blev lanceret midt under finanslovsforhandlinger, på et tids-
punkt, hvor flere partier stillede sig åbne over for indførelse af kædeansvar ved 
lov, efterlader i øvrigt en mistanke om, at CO og DI’s formål med udspillet har 
været at kaste grus i maskineriet, så det i hvert fald ikke blev til noget.

I Byggefagenes Samvirke København, som Rør og Blik er et engageret medlem 
af, mener vi, at kædeansvar, sammen med vores overenskomster, er det klart 
mest effektive redskab mod social dumping, og at det vil være bedst, hvis kæde-
ansvar kom til verden som resultat af en forhandling mellem arbejdsmarkedets 
parter.

Dog er det også vores opfattelse, at kædeansvar, gennemført ved lov, er en mu-
lighed, vi ikke skal fraskrive os, hvis det ikke skulle lykkes for arbejdsmarkedets 
parter at nå til enighed.

Under alle omstændigheder ville det, i hvert fald i forhold til det bras, CO og DI 
her kommer stillende med, være at foretrække. 

    

Mesteren
Bjarne G. Petersen, formand for  

Rør og Blik København
Rasmus Bundgaard Vilhelmsen, 
lærling fra Vejen i Sydjylland 
og dansk skills-mester i vvs, 
får ikke lejlighed til ar måle sig 
med fagets verdenselite.
TEKNIQ vil ikke være med til at 
betale turen til Brasilien.
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Rør og Bliks socialrådgiver 
Annette Kappel gør status 
over arbejdsskadesager i 
2014

n arbejdsmiljø  37 medlemmer har hen-
vendt sig for bistand i arbejdsskadesager. 
18 af henvendelserne har været vedr. 
ulykker, de resterende 19 har fordelt sig 
på arbejdsbetingede lidelser. De hyppig-
ste arbejdsbetingede lidelser er fortsat, 
hvide fingre, tennisalbue, skulderlidelser 
og ryglidelser. Derudover har vi haft et 
par eksemsager, slidgigt i tommelfin-
ger som følge af svejsearbejde og nogle 
enkelte høre sager.

31 arbejdsskadesager er fuldt og en-
deligt afsluttet. 14 medlemmer har fået 
udbetalt mén-erstatning svarende til et 
samlet beløb på kr. 905.848. 

1 medlem har fået udbetalt erstatning 
for tab af erhvervsevne med kr. 418.275.

1 medlem fik i 4 år udbetalt en 
løbende erstatning svarende til i alt kr. 
475.440. Ved sagens afslutning blev ud-
betalt et engangsbeløb på kr. 568.010.

Henrik Roos, gennem 10 
år en markant tillidsmand 
i ENCO A/S, er blevet ansat 
til sammen med Karsten 
Pedersen at måle op og 
lave akkordregnskaber for 
medlemmerne af Rør og Blik

n fagforeningen  Opmålerafdelingens nye 
mand er 42 år, blev udlært i 1993 og har 
siden i 90 procent af tiden arbejdet som 
akkordsvend og på flere byggerier haft 
tjansen som sjakformand. 

Henrik Roos, der som tillidsmand i 
ENCO kæmpede en utrættelig, men ikke 
altid lige let kamp for at få kollegerne til 
at udnytte deres overenskomstsikrede ret 
til to ugers efteruddannelse, og for ikke 
mindst at få virksomhedsledelsen til at 
spille positivt med i denne bestræbelse, 
har aldrig selv forsømt en lejlighed til at 
bygge oven på med ny viden. 

Det fremgår af hans cv. 
Han har inden for rammerne af Fag-

bevægelsens Interne Uddannelse (FIU) 

gennemført hele pakken af grundkurser, 
suppleret med kurser om virksomheds-
økonomi, sikkerhedsarbejde og konflikt-
håndtering.

Han har været på opmålerkursus, 
ligesom han har et betydeligt antal speci-
fikke vvs-kurser stående på cv’et.

Det nok mest bemærkelsesværdige er 
dog alt det, Henrik Roos har haft gang i 
på den mere alment dannende uddan-
nelsesfront. 

Han har som selvstuderende taget 
eksamen i følgende HF-fag: Matematik 
C og B, Dansk A, Engelsk C, Kemi C, 
erhvervsøkonomi C, kommunikations-
teknologi og er pt. i gang med geografi C 
og fysik B. 

 »Hvad det er, der driver mig? Det 
gør, at det spændende at lære nyt. Der 
ud over er jeg ikke sikker på, at min 
fysik holder til at arbejde i vvs-faget 
frem til pensionsalderen,  siger Henrik 
Roos, hvis ansættelse som opmåler i Rør 
og Blik er tidsbegrænset til årets udgang, 
hvorefter der tages stilling til, om den 
skal videreføres. 

ekstra opmåler ansat

Hvide fingre 
og slidgigt 
i bevæge
apparatet
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Det var, hvad medlemmerne af Rør og 
Blik København sidste år tjente i timen.  
I forhold til året før betød det en stigning 
på 3,76 kroner. Det svarer til 2,0 procent, 
hvilket var nok til ikke bare at sikre, 
men også forbedre reallønnen, eftersom 
inflationen sidste år lå på 0,6 procent og 
dermed 1,4 procent lavere end lønstig-
ningen. 

Tallene fremgår af Blik- og Rørarbej-
derforbundets lønstatistik, som opgør 
løngennemsnittet på landsplan til 184,76 
kroner i timen.

Selv om vvs’erne i Vestjylland og 
på Bornholm sidste år oplevede de 
største lønstigninger, også større end 
de københavnske, er sidstnævnte stadig 
lønførende, når der ses bort fra skor-
stensfejerne i Nordjylland, som med en 
timeløn 201,47 kr. er i en liga for sig. 

Førende er københavnerne til 
gengæld ikke, når det gælder om at 
indsende oplysninger til lønstatistikken. 
Sidste år deltog 18,3 procent af Rør og 
Bliks 1912 medlemmer i den øvelse. Det 
var 2,6 procent flere end året før, men 
ikke nok til at løfte dem op fra bundplac-
eringen som de sløjest til at bidrage til 
lønstatistikken.   

Flinkest til at svare var de nordjyske 
vvs’ere (48 procent) efterfulgt af de 
fynske kolleger (41,2 procent), hvilket 
var stærkt medvirkende til at hæve den 
samlede svarprocent fra 23,3 procent i 
2013 til 27,8 procent i 2014.  

193,04 kroner
Tirsdag morgen den 13. januar fik LO-
toppen en hjertelig modtagelse. Uden 
for hovedkontoret på Islands Brygge 
blev forbundsformændene mødt af 
morgenfriske bygningsarbejdere fra 
Byggefagenes Samvirke, som var troppet 
op for at give dem en hjælpende hånd til 
deres diskussioner om et forslag, som i 
efteråret blev smidt på bordet af Dansk 
Industri og CO-Industri midt under 
finanslovsforhandlingerne.

Forslaget går ud på, at der via aftale 
mellem arbejdsmarkedets parter indfø-
res en arbejdsgiver-finansieret fond, som 
skal træde til, når udenlandske arbejdere 

på job i Danmark bliver snydt for deres 
tilgodehavende. 

Rådet fra de aktionerende bygnings-
arbejdere til LO-toppen lød: Det lyder 
meget godt, men det er ikke godt nok. 
Fasthold derfor vores krav fra de seneste 
tre overenskomstforhandlinger om, at 
der indføres kædeansvar, som dækker 
fra top til bund.

Læs lederartikel om sagen på side 3.
 

hjælp til lO-toppen

Foto: Lotte Ott/BJMF

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 
har regnet på, hvad der sker, hvis Lars 
Løkke Rasmussen bliver statsminister 
og gennemfører sin plan om 0-vækst i 
den offentlige sektor – og sammenholdt 
det med virkningerne af den siddende 
regerings udspil om 0,6 procents vækst
Forskellen er på rundt regnet 38.000 

job. 32.000 i den offentlige sektor og 
5800 i den private. At offentlig nulvækst 
fører til tab af arbejdspladser i private 
virksomheder hænger sammen med, at 
en tredjedel af forbruget inden for stat, 
regioner og kommuner går til køb af 
varer og tjenesteydelser i den privatejede 
del af erhvervslivet.

Venstre bryder sig ikke om den måde 
at stille tingene op på. Partiets økonomi-
ordfører taler om en ’halvt regnestykke’, 
fordi, som han siger, det ikke tæller de 
mange job med, som kommer ud af at 
omsætte offentlige besparelser i lavere 
skatter og afgifter.

Hertil replicerer finansordfører Jesper 
Petersen (S) i Ugebrevet A4: ”Hvad er 
det værd for sygeplejersken at få en skat-
telettelse om mandagen, hvis hun får en 
fyreseddel om tirsdagen?”

løkke-plan koster 38.000 job
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Årets københavnske udgave 
af DM i Skills overgik på alle 
parametre tidligere afholdte 
mesterskaber

n uddannelse  Tæt på  70.000 gæster var 
igennem Bella Center på Amager over 
de tre dage, arrangementet stod på.  Det 
er det hidtil klart højeste antal, ligesom 
også medie-interessen var større end før 
set.  Grund til klage over faciliteterne i 
Bella Center var der heller ikke, stem-
ningen var glad og positiv og set up’et i 
det hele taget meget tilskuervenligt.

Faglig sekretær Bjørn Due, der i kraft 
af sit arbejde med lærlingene har fulgt 
udviklingen af DM i Skills på nærmeste 
hold, kalder årets arrangement det hidtil 
mest vellykkede, også set fra et snævert 
vvs-perspektiv. 

»Hvor vi ved tidligere lejligheder ikke 
har været heldige med vores fysiske pla-
cering, havde vi denne gang ikke noget 
at klage over. Vi, det vil sige vvs-fagets 
konkurrence-, opvisnings- og SKP-afsnit 
samt Blik og Rørarbejderforbundets 
stand, lå side om side på et stærkt be-
færdet strøg, og det gav mange kunder 
i butikken,« siger Bjørn Due, som er 
spændt på, om interessen over det næste 
halve års tid bliver at aflæse i søgningen 
til vvs-uddannelsen. Det tror han selv 
på, at den bliver.

Antagelsen beror blandt andet på 

mødet med en ung mand på mesterska-
bernes anden dag.

– Hvad fanden er det, de laver, de dér, 
spurgte han og pegede over, hvor vores 
fire lærlinge var i gang med finaleopga-
ven. 

Jeg forklarede ham, at det er sådan 
noget, vvs- og energieksperter går og 
gør.

– Jamen, det er lige det, jeg skal være,  
sagde han så, hvorefter jeg gav ham nav-
nene på tre vvs-firmaer i hans nabolag 
ude på Amager, hvor jeg vurderede, at 
der var mulighed for at få en læreplads, 
fortæller Bjørn Due, som i nærmeste 
fremtid regner med at se den unge 
mand som lærlingemedlem i Rør og Blik 
København.

fedt Dm i færdigheder
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Opgaven, som de fire finalister i dan-
marksmesterskabet for vvs- og energi-
eksperter blev stillet overfor, faldt i tre 
moduler.

Første modul, hvortil der var afsat 
fire timer, indebar udførelse af afløbsin-
stallation til bruser, toilet og håndvask 
efter forskrifterne i Dansk Standard 432 
(Norm for afløbsinstallationer).

Andet modul med en tidsramme på 
syv timer gik ud på at føre koldt vand 
frem til varmtvandsveksler, håndvask og 

toilet samt varmt vand frem til bruser og 
håndvask.  Med til opgaven hørte endvi-
dere tæthedsprøvning af installationen.

I tredje modul havde finalisterne ni 
timer til etablering af et varmeanlæg. 
Stationer undervejs:

· VHS-rør føres frem til blandeanlæg
· Gulvvarmeslanger monteres
· Varme frem til ventiler på væg
· Elektronisk regulator fortrådes og  

 indreguleres
· Installation tæthedsprøves.

Den ene af de to dommere, Kasper Sø-
rensen, der til daglig er ansat hos ENCO 
og  er medlem af Rør og Bliks bestyrelse, 
vurderer opgavens sværhedsgrad til  at 
svare til svendeprøven for energimontø-
rer.

»Det var et tæt opløb, alle fire leverede 
pænt arbejde, vinder blev den, der bedst 
overholdt målene på tegningsmaterialet,« 
fortæller Kasper Sørensen. 

så svær som en svendeprøve
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Rasmus Bundgaard Vilhelmsen, vinder af danmarks-
mesterskabet for vvs-energilærlinge, kommer ikke til 
Verdensmesterskaberne i Skills, når de i august holdes 
i Sao Paulo, Brasilien

Årsagen er, at arbejdsgiverne ikke vil være med til at 
betale, hvad det koster at sende ham af sted. TEKNIQs 
beslutning om at trække den økonomiske støtte til VM-
deltagelsen er flere år gammel, så nyt er det ikke, at dansk 
vvs-energi mestre ikke får mulighed for at måle sig med 
verdenseliten. 

Forbundssekretær Kim Fusager Balle fra Blik og Rør-
arbejderforbundet ærgrer sig over, at det skal være sådan.

»Der er så store udgifter forbundet med at deltage i 
et VM, at vi som et mindre forbund ikke selv kan klare 
at betale regningen.  Derfor har vi afsøgt mulighederne 
for gennem sponsorater at skaffe noget medfinansiering, 
men har måttet konstatere, at mulige sponsorer trækker 
sig, når de hører, at arbejdsgiversiden ligesom ikke er 
med på projektet,« siger Kim Fusager Balle.

Chefkonsulent og flere gange dommer ved VM 
Henrik Bertelsen fra EVU, der er sekretariat for vvs- og 
el-uddannelserne, anslår, at deltagelsen i et VM koster fra 
200.000 til 300.000 kr., afhængigt af, hvor det afholdes.

»Beløbet dækker selve 
deltagelsen samt rejse 
og ophold for grundbe-
sætningen, bestående af 
vinderen af den nationale 
konkurrence, en dommer 
samt endnu en official.  
Hertil kommer udgifter til 
træningssamlinger, hvor 
mesteren skærper formen, 
så den topper under selve 
VM,« fortæller Henrik 
Bertelsen. 

Fra det første VM i Skills i 1999 blev afholdt i Montreal i Canada 
gik der seks år, før Danmark første gang vandt medaljer af ædelt 
metal. Det skete i 2005 ved VM i Helsinki, Finland, hvor der var 
sølvmedaljer til en repræsentant for vvs-faget og en repræsen-
tant for transportfaget.

Siden har især murerne bidraget til den danske medaljehøst
2007 Shizuoka, Japan:  Bronzemedalje til  murer.
2011 London, England: Guldmedaljer til murer og bygnings-

maler og sølvmedalje til karrosserifagets repræsentant
2013 Leipzig, Tyskland: Sølvmedalje til murer og bronze til 

vognmaler.
Dertil kommer de i alt 21  ’medallion of excellence’, som dan-

ske deltagere har hjemtaget. 
Sidste gang vvs-faget deltog i  VM i Skills var i 2011 i London.

Danske VMmedaljer

mesteren må 
blive hjemme



 UTÆTHEDEN  jaNUar 2015 9

n branchevilkår  Udstedelsen af auto-
risationer for kun en afgrænset del af 
autorisationsområdet, de såkaldte del-
autorisationer, som er lovens væsent-
ligste, men også mest kontroversielle 
nyskabelse, står stille. Årsagen er, at en 
ny uddannelse som faglig ansvarlig i 
delautoriserede virksomheder afventer 
enighed om, hvordan uddannelsen skal 
skrues sammen.

Sikkerhedsstyrelsen, som står for 
udstedelsen af de nye del-autorisationer, 
skriver på sin hjemmeside, at både 
brancheorganisationer og uddannelses-
institutioner, det vil sige erhvervsakade-

mierne, som står for videreuddannelse 
af faglærte, arbejder på højtryk på at få 
uddannelsen på plads, så den hurtigst 
muligt kan blive udbudt. Før det sker, 
kan virksomheder, som i dag er uden 
autorisation på vvs-området, nemlig 
ikke få uddannet de folk, som skal åbne 
vejen ind på området for dem.  

Opslaget på Sikkerhedsstyrelsens 
hjemmeside er ikke af ny dato, så et eller 
andet går ikke efter planen.

I øvrigt skal TEKNIQ som branche-
organisation for vvs- og el fagene nok 
ikke regnes til dem, der, som det hedder, 
arbejder på højtryk for at få de nye auto-

risationsregler til at virke. Det tror man 
derimod gerne, at Dansk Metal, Dansk 
Industri, Dansk Erhverv og Dansk Byg-
geri gør. De var nemlig, i modsætning 
til TEKNIQ og i øvrigt også Blik- og 
Rørarbejderforbundet, for indførelsen af 
systemet med del-autorisationer, anta-
geligt fordi det giver deres medlemmer, 
henholdsvis deres medlemsvirksomhe-
der adgang til arbejdsopgaver, de ikke 
før har kunnet beskæftige sig med. 

Frank Nielsen fra Erhvervsakademi 
Sydvest i Esbjerg, er involveret i udform-
ningen af den nye uddannelse og ind-
rømmer, at den er forsinket, og at man 
ikke heller har nogen dato for, hvornår 
den kommer i gang.

»Jeg havde regnet med, at vi i septem-
ber i år kunne tage de første studerende 
ind, men der var en række forhold af 
praktisk art, vi på det tidspunkt ikke 
havde fået på plads – og ikke endnu har 
på plads. Vi har brug for at få ansat nye 
lærerkræfter, og vi skal have fundet ud 
af, hvordan vi får taget højde for, at nogle 
af de studerende vil være udlærte vvs’ere, 
mens andre måske er helt blanke inden 
for fagområdet. Dertil kommer spørgs-
målet, om der skal være egenbetaling 
på uddannelsen, eller om der kan findes 
økonomi til at udbyde den gratis,« siger 
Frank Nielsen.

 

Del-autorisationer 
hænger i bremserne    

Fakta
Del-autorisationer inden for vvs-områ-
det gives til vand og afløb i boliger, vand 
og afløbsinstallationer i både boliger og 
industri samt til flaskegas i mobile enhe-
der som for eksempel campingvogne.

For at få en del-autorisation skal 
virksomheden have en faglig ansvarlig 
ansat, som skal være godkendt af sik-
kerhedsstyrelsen.

Virksomheden skal desuden have et 
godkendt kvalitetsledelsessystem og 
følge reglerne om 3. partskontrol, så sy-
stemet bliver gennemgået af en instans, 
som Sikkerhedsstyrelsen har godkendt.

Der ud over gælder, at virksomheden 
eller den fagligt ansvarlige ikke inden 
for de sidste tre år må være straffet for at 
have overtrådt autorisationsloven. 

Den nye autorisationslov for vvs- og el området, som 
Folketinget vedtog for otte måneder siden, er ikke kommet 
ud over rampen

Arkivfoto: Mads jensen/Monsun
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Seks af de  
store betalte 
ingen skat

n skat  En ændring af skattelovgivningen, 
som S-SF-R regeringen med støtte fra En-
hedslisten, men under modstand fra Ven-
stre, Konservative, Liberal Alliance og Dansk 
Folkeparti, fik i gennem Folketinget 13. juni 
2012, har skabt mere åbenhed om virksom-
hedernes bidrag til samfundsøkonomien. 

Med loven har offentligheden fået adgang 
til en række oplysninger om selskabernes 
indtjening og skatteforhold. Oplysningerne, 
som ligger tilgængelige på www.skat.dk, 
vedrører beregnet selskabsskat, skattepligtig 
indkomst og de underskud, der er blevet 
trukket fra indkomsten før skattebetalingen. 

Indtil videre indeholder databasen op-
lysninger om indkomstårene 2012 og 2013, 
men den vil over tid blive udbygget til at 
dække en fem års periode.

Ud over at indføre åbenhed om skatte-
betaling rummer loven en begrænsning af 
virksomhedernes muligheder for at mod-
regne deres underskud i efterfølgende års 
overskud.

Som begrundelse gav Thomas Jensen, so-
cialdemokraternes skatteordfører, ved lovens 
1. behandling, at der var behov for at sætte 
ind over skattesnyd, at genskabe tilliden til 
skattesystem og sikre, at virksomhederne 
kom til at betale en mere rimelig andel af 
udgifterne til de goder, de selv i rigt mål 
nød godt af: veluddannet arbejdskraft, god 
infrastruktur og ingen korruption. 

Venstres ordfører, Torben Schack Peter-
sen, mente, at man med loven indførte en 
investeringsskat, som ville afholde uden-
landske firmaer fra at slå sig ned i Danmark 
og undergrave danske virksomheders kon-
kurrenceevne. 

Ved lovens vedtagelse blev det forudsat, at 
den ville indbringe et ekstra provenu på 685 
mio. kr. i 2013 og 70 mio. kr. i årene derefter. 

Selskabsskat, betalt af holdingselskaber, 
hvori indgår københavnske vvs-firmaer  

Firma   2012 2013

l&h rørbyg og Glenco
(begge datterselskaber under Kemp og Lauritzen)  2.265.000 0

eNCo
(datterselskab under Braun & Kristoffersen Holding) 202.618 8.600

Øens VVS teknik
(datterselskab under Strømberg Holding) 0 0

Wicotec kirkebjerg
(datterselskab under Per Aarsleff A/S) 692.862  276.420

engelgaar VVS
(datterselskab under Fredensborg A/S) 2.692.026 0

dtek
(datterselskab under MAAL ApS) 0 0

henriksen & Jørgensen
(datterskab under Bording Holding) 0 0

Bøgelund VVS
(datterselskab under J. Bøgelund Holding) 0 227.500

Christoffersen & knudsen
(datterskab under Villirs Holding)  1.460.870 1.051.148

Brøndum VVS
(datterselskab under Brøndum Installationer Holding)  68.171 73.744

Bravida 
(sambeskattet med Selskabet af 7. oktober 2003) 10.816.800 8.461.250

lindpro
(datterselskab under MT Højgaard A/S) 1.053.250 9.000 

Caverion

(enkeltstående selskab) 0 0

virksomheder 
ses efter i 
skattesømmene

Ny database med oplysninger om danske virksomheders 
bidrag til samfundsøkonomien over selskabsskatten 
dokumenterer, at en del af de københavnske vvs-firmaer 
indgår i holdingselskaber, hvorfra der ikke tilflyder 
statskassen en eneste krone
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Virksomhedernes bidrag til samfunds-
husholdningen via selskabsskatten beløb 
sig i 2011 til 40 mia., svarende til 2,3 af 
BNP (bruttonationalproduktet) og 4,6 
procent af de samlede skatter og afgifter. 

Syv selskaber betalte over 1 milliard 
kr., mens 49.644 bidrog med mindre 
end 1 million kr.

I 2011 var der 162.000 skattepligtige 
selskaber i Danmark. 52.000 af dem 
betalte skat, mens 110.000 var såkaldte 
nulskatteselskaber, som ikke betalte sel-
skabsskat. Sambeskattede datterselskab 
indgår ikke i regnestykket, idet de ikke 
er i skatteposition. To ud af tre selska-
ber, som derimod var i skatteposition, 
betalte således ikke selskabsskat.

De multinationale (danske plus uden-
landske) selskabers andel af det sam-
lede provenu fra selskabsskatten lå på 
omkring 50-55 procent i perioden 2006, 
men var i 2011 steget til 63 procent. 

Fakta om 
selskabsskatten

n skat  Når man som de københavnske 
vvs’ere arbejder efter en såkaldt mini-
malløns-overenskomst og derfor selv er 
ansvarlige for lønforhandlingerne i den 
virksomhed, man er ansat i, gælder det 
om at være klædt godt på, når arbejds-
giveren påstår, at det går ad helvede 
til, og at han, hvor gerne han end ville, 
ikke har råd til at give mere. Til den ret-
te påklædning hører indsigt i, hvordan 
firmaet i virkeligheden har det. 

Til det formål kunne loven om åben-
hed omkring virksomhederne øko-
nomiske forhold med dertil hørende 
offentlig og nem adgang til oplysninger 
om årsindkomst og selskabsskattebeta-
ling have været et endnu bedre redskab, 
end det er endt med at blive. 

Problemet med den gældende 
ordning er, at SKAT på sin database 
ikke oplyser om det enkelte vvs-firmas 
forhold, når dette indgår i et holding-
selskab med sambeskatning mellem en 
flerhed af virksomheder. Det, der i så 
tilfælde lægges frem, er blot, hvem de 
sambeskattede er samt regnskabsop-
lysninger for holdingselskabet som en 
helhed.

Når det af tabellen over selskabs-
skattebetalingen fra 2013 af de største 
københavnske vvs-firmaer blandt andet 
fremgår, at Wicotec Kirkebjerg i 2013 

betalte 276.420 i selskabsskat, skal man 
derfor tage højde for, at Wicotec Kir-
kebjerg er datterselskab under moder-
selskabet Per Aarsleff A/S, som ud over 
Wicotec Kirkebjerg rummer 14 andre 
datterselskaber inden for i øvrigt vidt 
forskellige brancher.  

Det kan således godt være, at 
Wicotec Kirkebjerg i henhold sin egen 
indtjening i 2013 stod til at skulle betale 
mere end man kom til, men på grund 
af dårlige resultater i andre dele af 
modersleskabet Per Aarsleff A/S endte 
selskabsskatten der, hvor den gjorde. 
Men vi ved det ikke. 

På samme måde forholder det sig 
med 11 andre af de vvs-firmaer, som 
optræder i tabellen: De er datterselska-
ber under et moderselskab, som har et 
meget bredt virkefelt.     

UTÆTHEDEN har spurgt i Skatte-
ministeriet, hvad grunden er til, at man 
ikke oplyser om enkeltselskabers skat-
teforhold, når de er sammen med andre 
i et holdingselskab eller lignende.

Det kom der følgende ret IT-tekni-
ske forklaring på: ”Selvangivelsen og 
SKATs systemer understøtter ikke den 
skattepligtige indkomst på selskabsni-
veau, hvis selskaberne er sambeskatte-
de, men alene den samlede skattepligti-
ge indkomst på sambeskatningsniveau.

lov om gennemsigtighed 
indeholder uklarhed

SKATs database om selskabsskat er en 
god fornyelse, men den kan ikke stå 
alene – og det gør den heller ikke.

Der er for de faglige klubber og 
øvrige interesserede andre steder at søge 
oplysninger om, hvordan vvs-firmaernes  
økonomi har det. 

I det centrale virksomhedsregister 
www.cvr.dk kan man gratis se virksom-
hedernes stamdata, mens man mod be-
taling kan få adgang til en yderligere en 
række oplysninger. Købmandsstandens 
Oplysningsbureau www.kob.dk tager sig 
også betalt for sine tjenester, mens det 
er gratis at benytte www.krak.dk/firma, 
hvor der ligger økonomiske nøgletal for 
blandt andre vvs-virksomhederne.

Hjælp, hvis det er påkrævet, til at 
knække regnskaberne fås hos Rør & 
Blik, Lygten 10, 2400 København N.  
Tlf. 35832422

Her kan du søge 
oplysninger
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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 2015. Præmien – tre flasker god vin – går til den med flest rigtige besvarelser.

13 spørgsmål om 2015

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

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

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

Kvalificerer Danmark sig til EM i
fodbold i Frankrig?

Vi er i gruppe med Arme-
nien, Albanien, Portugal 
og Serbien. Nummer 
1 og 2 i gruppen går 
videre, mens en tred-

jeplads giver ret til to play off  kampe mod 
3’eren fra en anden gruppe.

JA NEJ 

Kører Kevin Magnussen med i et
formel 1 løb?

Magnussen er blevet 
henvist til en plads på 
bænken og kommer kun 
på banen, hvis enten 
første- eller andenpiloten 
hos McLaren får forfald.

JA NEJ 

Ender OK 2015 i den
offentlige sektor i forlis?

Danmarks Lærerforening 
har fra forrige runde en 
høne at plukke med Kom-
munernes Landsforening, 
men har lærerne også 
finanserne til at kaste sig 
ind i en arbejdskamp?

JA NEJ 

Fjerner russerne deres boykot af
dansk svinekød?

Muligvis, men det bliver 
i givet fald som reaktion 
på, at vi – Danmark, EU 
og USA –  hæver sank-
tionerne mod dem. 

JA NEJ 

Kåres et tysk mærke som årets bil?
De er gode til det med biler, er tyskerne, men 
da valget beror på en afvejning mellem kvali-
tet og pris, er det ikke givet, at et af de relativt 
dyre tyske mærker løber med hæderen. 

JA NEJ 

Falder prisen på en liter benzin 
(blyfri, 95 oktan) til under 8 kroner?

I starten af året (13. ja-
nuar) sås varen udbudt 
til 9,05 kroner.

JA NEJ 

Taber David Cameron valget i 
Storbritannien?

Valget holdes 7. maj. 
Premierministeren 
og hans Konservative 
står til at bløde man-
dater til det endnu 
mere højreoriente-

rede UKIP (United Kingdom Independente 
Party).

JA NEJ 

Tager Grækenland konkrete skridte
til at træde ud af Euro’en?

Det kan sagtens 
være. Ingen af de 
toneangivende EU-
lande lyder til at ville 
stille sig i vejen for en 
græsk exit.

JA NEJ 

Vinder en dansk rytter en etapesejr 
i Tour de France?

Næppe!
JA NEJ 

Overlader Margrethe II tronen til
Frederik?

Kronprinsen fylder 
47 i år og må der-
med siges at have 
alderen til forfrem-
melse. Moderen er 
still going strong, 

men hun runder 16. april immervæk de 75 år.
 JA NEJ 

Ender West Ham United i Premier
Leagues top 4?

Det funker bedre 
end længe for denne 
quizmasters fodbold-
darling gennem snart 
50 år, men at holdet 

fra Londons East End skulle klatre helt derop 
er desværre nok udtryk for ønsketænkning.

JA NEJ 

Falder arbejdsløsheden blandt 
københavnske vvs’ere?

Ved udgangen af 2014 
stod 142 vvs’ere uden 
arbejde.

JA NEJ 

Slækkes der på 
genoptjeningskravet?

Dagpengereformen er en 
skandale, så noget skal 
ændres, men politi-
kerne synes ikke specielt 
indstillede på at se på 
netop kravet om 52 ugers 

arbejde inden for to år som vejen til gener-
hvervelse af retten til dagpenge.

JA NEJ 

Svarene sendes til Fagbladet Utætheden, Rør og Blik, Lygten 10, 2400 NV senest 15. februar
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juletræsfesten 2014 i rør og blik
rigtige svar 
om 2014 

1) Ja, et hold fra Europa, nemlig Tysk-
land, vandt VM i fodbold

2) Nej, Lars Løkke Rasmussen blev 
ikke statsminister

3) Nej, der blev ikke indgået en ny 
vvs-overenskomst. Den blev dikteret 
af forligsmanden

4) Nej, Skotland stemte ikke for uaf-
hængighed af Storbritannien

5) Ja, valget i Sverige bragte Social-
demokratiet tilbage til magten

6) Nej, Folkebevægelsen fik ikke mere 
end en plads i Europaparlamentet

7) Nej, FCK genvandt ikke mesterska-
bet i fodbold

8) Ja, Fradragsloftet for fagforenings-
kontingentet blev forhøjet

9) Nej, borgerkrigen i Syrien blev ikke 
bragt til ophør

10) Ja, taburetten væltede under en 
eller flere ministre. Det skete, da SF 
trådte ud af regeringen.

11) Nej, Danmark opnåede ikke 
mindst en tredjeplads ved Melodi 
Grand Prix

12) Nej, der var ikke medaljer til Dan-
mark ved Vinter OL

13) Ja, flertallet var for, da Catalonien 
i november holdt en folkeafstemning 
om uafhængighed af Spanien. 

Se hvem der vandt på side 2



 UTÆTHEDEN  jaNUar 201514

Arbejdsløse og sygemeldte medlem-
mer i kategori A, det vil sige fuldt 
betalende ordinære medlemmer, kan 
søge om nedsat kontingent hver gang 
de uafbrudt 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 tæl-
les de 17 uger.

Der vil rent teknisk blive tale om 
en fritagelse for kredskontingent i 
50 dage svarende til 550 kr. Nedsæt-
telsen gælder fra ansøgningen er 
modtaget og bevilget.

Ansøgningen skal være skriftlig 
enten på nedenstående formular, der 

fremover vil være i hvert nummer af 
Utætheden, eller på mail til fagfor-
eningen 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
 ✃

Fuldtid med efterløn  1556
Fuldtid uden efterløn 1074
60 årig med efterlønsbevis 1074
Flexibel efterløn  645
Nedsat forbundskontingent + A-kasse    627
Nedsat afdelingskontingent + A-kasse    740
Voksenlærling + A-kasse + efterløn    959
Voksenlærling med fri A-kasse + efterløn     622
Lærlinge under 30 år med fri A-kasse     140
Lærlinge  140
Arbejdende pensionister 593
Forbundsmedlemmer udland       597
Pensionister (om året)  200  

Guldnåle
for 50 års medlemskab 1. halvår 2015

Født Navn Indmeldt Udleveres
06.08. 1945    Hans Søby 07.06. 1965 Sommer
09.07. 1945  Peter Julian Angelsø 26.05. 1965 Sommer
15.12. 1945 Leif Iwanouw 02.02. 1965 Sommer
16.07. 1943 Ivan Rønne Petersen 06.04. 1965 Sommer
19.11. 1944 Alf Bech Jensen 15.03. 1965 Sommer
23.09. 1946 Flemming Eduard Jensen 14.02. 1965 Sommer
24.09. 1945 Hans O. Jensen 16.04. 1965 Sommer

Ifølge lovenes § 6 skal fagforeningen senest seks uger 
før generalforsamlingens afholdelse have besked om,  

hvem der stiller op til de poster, der er valg til. 
Det drejer sig på generalforsamlingen i april om

Sekretær A (ansvar for landpriskurant og  
vvs-overenskomst)

Sekretær B (ansvar for sikkerhed og miljø)
To bestyrelsesmedlemmer

Revisor
To til stemmeudvalg

Da generalforsamlingen holdes 21. april, skal  
fagforeningen senest tirsdag 10. marts have at vide, om 

du stiller op – og til hvilken post. 

Opstilling af kandidater  
til bestyrelsen

Kontingentsatser 2015
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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

Rådgivningen ved Annette Kappel
Mandag    08:00 – 14:30
Onsdag    08:00 – 11:00
Torsdag   08:00 – 17:00

kaleNder
Bestyrelsesmøde
Tirsdag 03. marts 2015
Tirsdag 14. april 2015

Generalforsamling
Tirsdag  21. april 2015

Firma arbejdspladsen  arbejde
ENCO A/S – VVS  Langagervej 60  Sprinkler
Poul Christensen Tobaksvej 12  VVS
GL VVS Ørestads Boulevard  VVS og ventilation
ENCO A/S – VVS  Grønjordsvej 2  VVS og sprinkler

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

Formand for klubben er:
Finn Iwanouw
mobil: 2327 0890

efterlønsklubben
Efterlønsklubben holder møde 
på Lygten kl. 10.00 første  
mandag i hver måned,  
bortset fra i juni, juli og august. 

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

Ny arbejdsmiljø-repræsentant

Nye pladser

Blokade

Smeden VVS ApS
Gisselfeldvej 10
2665  Vallensbæk

Firma arbejdsmiljørepræsentant
L&H Rørbyg A/S Frank Rasmussen
Andersen & Heegaard A/S Søren Kolmorgen

Kontakt journalist  
Ivan Enoksen på  
3583 2422 eller  
ive@blikroer.dk
 

Din gode historie

Nye tillidsmænd

Stefan abildskov 
ENCO A/S – VVS

tommy Nielsen
Wicotec/Kirke-
bjerg Afd. 11

Døde
22.09. 1936 
Albert Gjesing Slangerup
19.11. 2014

17.08. 1934
Bent Arberg
15.01. 2015

27.02. 1960
Bent Allan Nielsen
31.12. 2014

Rør og Bliks  nyindførte  med-
lemstilbud på gratis advoka-
trådgivning har åben sidste 
torsdag i hver måned 
fra kl. 16.00 til kl.18.00.

Tidsbestilling sker ved 
henvendelse  
til sekretær Marianne 
Petersen på 3583 2422.

Gratis advokat

Ring/skriv 
idéer og  
forslag 
til Utætheden

Mandag 30. marts: Medlemsmøde/Generalforsamling
Mandag 27. april:  Medlemsmøde (Tilmelding til Havnerundfart)
onsdag 20. maj: Havnerundfart. 
Vi mødes ved kanalen bag  Nationalbanken. 
Frokost på Skt. Petersborg i Bredgade

Seniorklub Rør og Blik 
Forårsprogram 2015
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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 15. februar kl. 10
Byggefagenes Hus, Lygten 10, 2400 NV


