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helt kort

Højere fradrag får 
unge til at rykke
Hver tiende ung under 34 år, der i dag 
ikke er medlem af en fagforening, vil 
melde sig ind, hvis fradraget for fag-
foreningskontingentet bliver fordoblet, 
sådan som regeringen lægger op til i sit 
finanslovsforslag for 2015. 32 procent 
af de unge siger, at de ville overveje at 
melde sig ind i fald fradraget bliver for-
højet fra de nuværende 3000 kroner om 
året til 6.000 om året, fremgår der af en 
meningsmåling fra YouGov.

Det næsten 
ubevægelige 
lønsystem
Lønstigningerne i dansk industri er 
fortsat meget lavere end før finanskrisen 
ramte i 2008. Det viser nye tal for de lo-
kale lønforhandlinger, der nu er i mål for 
godt halvdelen af medarbejderne på de 
virksomheder, som i øjeblikket forhand-
ler løn for timelønnede og funktionærer.

I årene fra 2001 til 2008 endte den 
gennemsnitlige lokale lønregulering 
på timelønsområdet på 2,3 pct., mens 
reguleringerne siden krisen har ligget på 
1,3 pct. i gennemsnit. I år bliver gen-
nemsnittet ifølge de foreløbige indberet-
ninger på 1,4 pct.

- Der er stadig tilbageholdenhed med 
lønstigningerne på de fleste virksomhe-
der. Det afspejler, at konkurrenceevnen 
for danske virksomheder fortsat er pres-
set, og at opsvinget lader vente på sig, 
hævder underdirektør Steen Nielsen, DI.

7000 kroner ekstra 
om måneden
Det er hvad kommunalt ansatte HK‘ere, 
har ud af at være dækket af en overens-
komst.

Beløbet fremgår af en opgørelse, 
vistnok den første af sin slags, som HK 
Kommunal har foretaget.

De 7000 kroner månedligt er et mini-
mumbeløb. Det dækker for kommunalt 
ansatte HK’ere kun værdien af betalt 
spisepause, arbejdsgiverbetalt pensions-
opsparing, sjette ferieuge og særlig fe-
riegodtgørelse, men tager ikke højde for 
de fordele, som kommer medlemmerne 
i møde, når de eksempelvis får børn, ef-
teruddanner sig eller fylder 60 år og kan 
dandere den med ekstra feriedage.

Skriv under nu!
Regeringen må sikre dem, der er faldet 
ud, en anstændig behandling straks.

Retten til dagpenge skal igen kun 
optjenes efter seks måneders arbejde 
i stedet for det år, som reformen har 
medført

Den gensidige forsørgelsespligt skal 
fjernes.

Er du enig i disse tre krav? Så gå ind 
på www.dagpengeløsning.nu og vær 
med din underskrift med til at gøre rege-
ringen begribeligt, at den bliver nødt til 
at handle nu. Du kan også følge med på 
facebook: Dagpengeløsning nu.

Bag underskriftssamlingen står en 

bred kreds af faglige tillidsfolk fra hele 
landet.

Ved redaktionens slutning tirsdag 
eftermiddag den 23. september var der 
indløbet 9958 underskrifter. 

Billig købt 
optimisme
Beskæftigelsesministeriet har givet næ-
ring til optimismen med en opgørelse, 
der viser, at 8.255 ud af 41.028 lønmod-
tagere, som i perioden 1.januar 2013 – 1. 
maj 2014 opbrugte deres ret til arbejds-
løshedsdagpenge, er kommet i arbejde.

Der kan I bare se, den virker, som vi 
sagde den ville. Den får folk i arbejde, 
har det lydt fra især politikere med 
aktier i dagpengereformen. 

A-kassernes Samvirke har i den 
forbindelse påpeget, at det lyder meget 
godt, men måske også bedre, end det 
er. At blive regnet for værende i arbejde 
kræver således kun én times lønnet 
beskæftigelse i løbet af en måned, hvor 
man ikke samtidig har modtaget offent-
lige ydelser. 

Det vil sige, at en time som afløser 
i Restaurant Fodkold den 12. i hver 
måned betyder, at man i Beskæftigelses-
ministeriets øjne er tilbage og i gang på 
arbejdsmarkedet. 

Bemærkes skal det dog, at det vil 
tage en rum tid, før pågældende pølse-
vognsmedarbejder har haft det ene års 
arbejde, som giver ret til igen at modtage 
dagpenge.

141 år helt nøjagtigt.
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Højre ydreside i dansk politik har åbnet en ny front og taget tunge våben i brug 
i forsøget på få vendt befolkningens voksende erkendelse af, at de nuværende 
dagpengeregler er for barske og skal laves om. Skulder ved skulder og med 
alvorsfulde miner står politikere fra Konservative, Venstre, Liberal Alliance og 
sørme også Radikale Venstre linet op. Det ser drabeligt ud, støjer en del, men 
der er løst krudt i bøsserne. 

Undervisnings- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen (RV) syntes forny-
lig i Dagbladet Politiken, at det virkelig var for galt, at tilhængerne af lettelser i 
dagpengesystemet, under ét omtalt som de venstreorienterede, slynger om sig 
med halve og hele usandheder. Først og fremmest var hun fortørnet over den 
anden sides påstand om, at over 40.000 lønmodtagere var faldet ud af dagpenge-
systemet og nu stod uden nogen form for forsørgelse.

Det, Sofie Carsten Nielsen her er ude med, er så langt forbi skiven, at man i 
ordets bogstaveligste forstand må tale om et radikalt fejlskud. Det minder mig 
om råbet ‘sigter godt, rammer skridt’, som vi i min barndom på Østerbro brugte 
under vinterens sneboldskampe, når en af kammeraterne leverede en forbier. 

Der er jo ingen, hverken i fagbevægelsen, i centrumvenstrepartierne i Folke-
tinget eller i a-kasseverdenen, som nogensinde har sagt, at alle 40.000 udfaldne 
stod uden forsørgelse.  

Tværtimod har den lødigste kilde til oplysninger om fup og fakta vedrørende 
dagpengereformens virkning, og det både før og efter dens vedtagelse, været 
a-kassernes sammenslutning, AK-samvirke. En gang har samvirket ramt ved si-
den, og ved den lejlighed undervurderede man reformens skadelige virkninger. 

Det kan man så holde op mod politikerne og det ministerielle embedsværks 
dømmekraft. Den har været under al kritik dårlig.  

Lars Løkke Rasmussen, som sikkert godt kunne tænke snart igen at blive stats-
minister og derfor er nødt til at tage bestik af folkestemningen, sagde fornylig, 
at han efter magtovertagelsen da godt ville se på, om der skulle laves noget om 
i dagpengereglerne, men at ændringerne skulle holde sig inden for den nuvæ-
rende økonomiske ramme.

Dermed er alt, hvad der er værd at sige om Løkkes tilsyneladende gode 
hensigter, sådan set sagt. Reformen var fra begyndelsen en spareøvelse på de 
arbejdsløse, og den forbliver en spareøvelse, hvis økonomien ikke kan udvides.FORSIDEN

Bjarne G. Petersen, formand for  
Rør og Blik København

Sognepræst Per Vibskov Nielsen, 
forhenværende blikkenslager, 
fotograferet i Roskilde Domkirke, 
hvor han 7. søndag efter trinitatis 
prædikede om mesterlærens 
velsignelser. Prædikenen kan 
læses i fuld ordlyd på Rør og Bliks 
facebook side.

Sigter godt, rammer skidt
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Instalaciones Inabensa 
fra Sevilla har vundet vvs-
arbejdet på 50.000 m2 stort 
nybyggeri på Østerbro, hvori 
Københavns Universitet 
samler fem institutter under 
Det Naturvidenskabelige 
Fakultet.

n nyhed   Med et bud på 225 millio-
ner kroner var spanske Instalaciones 
Inabensa klart billigst ved licitationen, 
der afgjorde, hvem der skulle have vvs-, 
ventilations- og køleteknikarbejdet på 
det nye bygningskompleks, som vores 
verdensberømte landsmand, atomfysi-
keren og Nobelpristageren Niels Bohr, 
kommer til at lægge navn til. 

Næst billigst var et bud på 276 mil-
lioner og tredje billigst et på 295 mil-
lioner kroner. Begge kom fra danske 
vvs-virksomheder, hvis ønske om ikke at 
få deres navne frem UTÆTHEDEN har 
valgt at respektere. 

Forelagt bud-summerne siger for-
mand for Rør og Blik København, Bjarne 
G. Petersen, at han er ét stort spørgs-
målstegn.  

»En prisforskel på fra 51 til 80 mil-
lioner kroner på et godt nok velvoksent 
stykke arbejde, men dog ikke ét til en 
trilliard, har jeg umiddelbart svært ved 
at finde forklaringen på. Selv hvis det 
spanske firma tager alle mand med sig 
hjemmefra og betaler spanske lønninger, 
kan det ikke forklare en prisforskel af 
den størrelse, når man tager i betragt-
ning, at lønudgiften på byggeprojekter 
typisk udgør 18-20 procent af de sam-
lede udgifter. Vi kommer fra fagforen-
ungens side till at følge byggeriet tæt, så 

vi er sikre på, at alle overenskomstens 
bestemmelser bliver overholdt,« siger 
Bjarne G. Petersen.

Bundlinjen bestemte
Jeppe Naerbout fra Bygningsstyrelsen, 
som stod bag licitationen, der førte til, at 
Instalaciones Inabensa løb med entrepri-
sen på vvs-arbejdet, har ikke noget bud 
på, hvad det er, der gør, at det spanske 
firma kan være så meget billigere end de 
danske konkurrenter.

»Det har vi ikke være inde og kigge 
på, det, vi har forholdt os til, er bund-
linjen, altså, hvor vi kunne få arbejdet 
udført til den laveste omkostning, siger 
Jeppe Naerbout, som heller ikke kan 
svare på, om firmaet har egne folk med 
sig til Danmark eller det vil benytte sig af 
danske vvs’ere. 

På spørgsmålet om, hvordan man har 
sikret sig, at det spanske firma kan ud-
føre arbejdet i den rigtige kvalitet, svarer 
han, at det er sket gennem en prækva-

lifikation, hvor man har gennemgået 
firmaernes tidligere bedrifter og derefter 
inviteret de bedst egnede til at deltage i 
selve licitationen. 

Første ’rene ’udenlandske  
vvs-entreprise
De danske erfaringer med brugen af 
udenlandske vvs-entreprenører er indtil 
videre begrænsede.

I Jylland har der været tyske firmaer 
i gang med sprinklerarbejder, mens 
italienske Ansaldo, som er hoveden-
treprenør på Metro-byggeriet, har 
indforskrevet et firma fra hjemlandet 
til at udføre vvs-arbejde på Metroens 
stationer.

»På Metroen er der altså tale om, 
at vvs-arbejdet bliver overdraget til en 
udenlandsk underentreprenør. Det er 
ikke tilfældet på Niels Bohr-byggeriet. 
Her ser vi for første gang et vvs-projekt 
i stor skala gå til en udenlandsk virk-
somhed,« siger Thorkild Bang, der er 

Spansk firma snupper stor 
dansk vvs-ordre
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underdirektør i TEKNIQs arbejdsmar-
kedsafdeling.

Tunge byggemøder forude
Når byggeriet på Østerbro, der har start 
her i september og er berammet til at 
stå færdigt i 4. kvartal 2016, når derhen, 
hvor de teknisk prægede håndværksfag 
skal til, forudser Rør og Bliks opmåler 
Karsten Pedersen kommunikationspro-
blemer. Det gør han, fordi vvs- og el-
arbejdet ligger hos henholdsvis et spansk 
og et dansk firma, nemlig Bravida. 

»Nu ved vi ikke, hvad det er for et 
hold, den spanske entreprenør stiller 
med, men er det et med udelukkende 
spansk talende vvs’ere, kan man godt for-
stille sig, at byggemøderne bliver tunge. 
Hvordan aftaler man mellem sjak, som 
ikke har et fælles sprog, hvordan arbej-
det tilrettelægges, så de ikke kommer 
til at gå i vejen for hinanden,« spørger 
Karsten Pedersen.

Plantegning  
for det  

nye byggeri.

BYGST og CCO 
Arkitekter har 

samarbejdet om 
en ambitiøs kunst-

strategi for Niels 
Bohr Bygningen, 

og nu inviteret 
ti anerkendte 

kunstnere, som 
repræsenterer for-

skellige kunstarter. 



n interview  Den første, den største, den 
ældste, den yngste, den eneste. 

Journalister stiver gerne deres histo-
rier af med et af ovenstående udsagn. 
Ved nærmere eftersyn viser det sig tit og 
ofte, at det hverken var den første, den 
største, den ældste, den yngste eller den 
eneste. Der havde været en før, der var 
en, der var større, en, der var ældre, en, 
der var yngre, og i øvrigt skulle fænome-
net ikke tælles i ental, men i flertal.  

UTÆTHEDEN har været fristet til at 
udnævne Per Vibskov Nielsen, herefter 
kun omtalt som Per Vibskov, til Dan-
marks eneste præst med vvs-baggrund. 
En opringning til Præsteforeningen 
kunne dog ikke bekræfte, at det forhol-
der sig sådan.

Damen i sekretariatet meddelte, at 
det godt kunne tænkes at være tilfældet, 
men at man i foreningen ikke registrerer, 
hvad folkekirkens 2000 aktive præster er 
rundet af. 

UTÆTHEDEN afstår derfor fra at 
præsentere Per Vibskov som eneste 
præst i Danmark, der som del af sin 
baggrund har en vvs-uddannelse. Men 
han er, som det hedder med et meget 
anvendt journalistisk forbehold, ’for-
mentlig’ og ’så vidt vides’ den eneste 
domkirkepræst med en sådan baggrund.

En slingrende start
Per Vibskov havde været en del om-
kring, da han i 2006 tiltrådte som en af 
fem præster ved Roskilde Domkirke. 

Det er her vores konger ligger begravet, 
den er optaget på UNESCO liste over 
verdens kulturarv og regnes almindelig-
vis for vores fornemste domkirke.

»Jeg stammer fra Kjellerup, en by 
med 4000 indbyggere mellem Vejle og 
Silkeborg. Efter folkeskolen kom jeg i 
gymnasiet, men jeg var mere optaget af 
at spille musik end af at læse lektier. Jeg 
kunne se, da vi var halvvejs inde i 2. G, 
at den studentereksamen, der vinkede 
forude, ville blive én, jeg ikke kunne 
bruge til ret meget – og helt ret sikkert 
ikke én, som ville give adgang til den 
ingeniøruddannelse, min far syntes, jeg 
skulle gå efter. Det er spændende arbejde 
og der er gode penge i det, sagde han. 
Så var det, at jeg tænkte, at når det nu 
ikke kunne blive til noget med bøgerne, 
måtte det blive noget med et håndværk, 
for jeg vidste et eller andet sted, at ud-
dannelse var vejen frem,« fortæller Per 
Vibskov.

At det blev en lærerplads som vvs’er, 
han som 17-årig startede i 1. januar 
1980, beroede på noget af et tilfælde.

Modnet med rekordfart
En spejderkammerat var kommet til at 
nævne, at hans far stod og manglede en 
lærling. Per vidste ikke, hvad firmaet 
lavede, men troppede op på adressen og 
spurgte, om han kunne på pladsen. Det 
kunne han, og det kalder han selv et af 
sit livs store held. 

»Ved mit svendegilde sagde mester og 

konen, at da jeg stod der uden for deres 
dør med hænderne i lommen, med langt 
hår og lignende én, der spillede rockmu-
sik, regnede de med, at jeg ville holde i 
højst tre måneder. Men jeg holdt ved og 
blev færdigudlært. Fra at være sådan en, 
der var lidt diffus omkring det hele, blev 
jeg ansvarlig over for det arbejdsliv, jeg 
havde. Når jeg nu havde en læremester, 
som betalte mig en timeløn, så skulle jeg 
også arbejde en time. Det var sådan set 
meget enkelt, og det modnede mig med 
rekordfart,« fortæller Per Vibskov.

Per Vibskovs vvs-karriere tog slut 
efter fire år som svend, da der stødte 
en diskusprolaps til den, han havde 
pådraget sig allerede i læretiden. I løbet 
af de fire år, fratrukket perioder, hvor 
han levede af at spille musik, nåede han 
blandt andet at arbejde som akkord-
svend på ombygningen af Hotel Royal i 
Århus, som servicesvend for en mester 
i Silkeborg og som tagmand for en 
lærlinge-kollega, som havde startet eget 
firma i Norge. 

Sejlsport og en farmor beredte 
vejen
Per Vibskov fortæller, at ikke bare én, 
men en række forhold bidrog til, at han 
som 30 årig satte sig for at blive præst, 
uanset at der ville komme til at gå 10 år, 
før han kunne betræde en prædikestol.

»Jeg var flyttet til København og var 
med nogle kammerater begyndt at dyrke 
sejlsport. Det var for en midtjyde som 

Fra skæremaskine  
til prædikestol
Per Vibskov Nielsen, Danmarks eneste domkirkepræst med en fortid som vvs’er, kalder det 
et af sit livs store held, at han hørte en spejderkammerat fortælle, at vedkommendes far 
stod og manglende en lærling. Faren var blikkenslagermester, men det vidste Per ikke.

➧
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mig noget helt nyt, så jeg besluttede at 
på grundigt til værks, idet jeg først tog 
duelighedsprøve og dernæst yachtskip-
pereksamen.  Jeg troede egentlig jeg var 
færdig med at læse bøger og gå i skole, 
men jeg opdagede, at det var interessant 
at sidde der og udstikke en kurs under 
hensyntagen til deviation og afdrift, 
ligesom jeg ved at se rundt på mine klas-
sekammerater kunne konstatere, at alder 
åbenbart ikke var nogen hindring for at 
lære nyt,« fortæller Per Vibskov.

Mødet med sejlsporten var således en 
af tingene, som åbnede vejen til arbejdet 
som præst. Den anden var Per Vibskovs 
farmor.

»Jeg var vel 10 år, da hun sagde til mig 
’Per, når du bliver stor, så skal du være 
noget, der begynder med p’. Jeg gættede 
på postbud og politimand, men det, hun 
ville, var, at jeg skulle være præst. Hun 
gav mig dermed, i en eller anden for-
stand, et kald, som jeg overdøvede ved at 
skrue op for forstærkeren, men til sidst 
kunne jeg ikke skrue højere op, og så 
trængte det sig på, og det blev forstær-
ket af, at jeg var begyndt at gå i kirke og 
der i slutningen af mine 20’ere og havde 
det sådan, at hvis jeg ikke havde været i 
kirke om søndagen, hang den efterføl-
gende uge ikke sammen«.

Per Vibskov og Die Herren
Til historien om landets – så vidt vides – 
eneste vvs-udlærte domkirkepræst hører 
også hans musikkarriere og samarbejde 
med Die Herren, et såkaldt kopiband, 
der har ord for at levere nogle meget 
stærke udgaver af irske U2’s numre. 

»Strandmarkskirken i Hvidovre bad 
mig om at lave noget for et yngre publi-
kum i forbindelse med kirkens 40 års ju-
bilæum. Det blev til en gudtjeneste, hvor 
Die Herren spillede, jeg sagde nogle ord 
iført sorte solbriller ligesom Bono (U2’s 
forsanger), og menigheden sang U2-
numre i stedet for traditionelle salmer. 
Sidst vi var ude sammen, var i foråret i 
Maribo Domkirke. Der er det særlige 
ved U2, at deres især tidlige numre har 
et klart bibelsk afsæt, mens Die Herren 
har en fanskare så stor og trofast, at vi 
har oplevet lange køer foran de kirker, 
hvor vi har været,« fortæller Per Vibskov, 
den tidligere rock ’n roller, hvis musikal-
ske talenter de seneste 25 år har udfoldet 
sig på kontrabas i jazzbandet TAO.

Beder for kongehuset 
Per Vibskovs anderledes måde at være 
præst på har påkaldt sig en vis mediein-
teresse, så spørgsmålet er, om vi har med 
en ny Harald Søby at gøre. Provopræsten 
fra Blovstrød, som han var kendt som, 
blev i 1964 sparket ud af embedet for 
blandt andet ikke at ville bede for kon-
gehuset. Det har Per Vibskov ikke noget 
problem med. 

»Jeg mener tværtimod, at der i særlig 
grad er grund til at bede for kongehu-
set. Vi har religions- og trosfrihed for 
alle i vores land, på nær for én, nemlig 
majestæten, som skal være evangelisk-
luthersk kristen. Blandt alt det og alle 
dem, der er hobet sammen i folkekirken, 
er der en, der ikke kan komme uden om 
at skulle tro på hele pakken. Det er dron-
ningen. Og den dag hun enten abdicerer 

eller slukker den sidste smøg, så er det 
Frederiks tur. Derfor giver det, synes 
jeg, mening at bede for dem. Det kan 
godt være, at de kongelige får god mad 
og drikker fine vine, men det er da et 
kunstigt liv, vi beder dem leve.«

Kan jeg heraf slutte, at du ikke er 
nogen provopræst?

»Sådan ser jeg ikke mig selv – om an-
dre gør, skal jeg ikke kunne sige, for man 
får som præst sjældent respons på det, 
man laver – i særdeleshed, hvis det har 
været noget juks. Det ville ellers være 
rart, hvis folk kom og sagde, at det, du 
fortalte der, det forstod jeg ikke en kuk 
af. Hvis man som blikkenslager lavede 
dårligt arbejde, og ikke selv kunne se 
det, var der gerne en kollega, som påtog 
sig at fortælle én det.«

Fortiden funker
UTÆTHEDEN vil af hensyn til de af 
bladets læsere, som måtte overveje et 
karriere-spring som det, Per Vibskov har 
foretaget, vide, om man som præst kan 
bruge sin vvs-fortid til noget.

»Jeg har kunnet. Nogle gange, når jeg 
har siddet med de efterladte, og stem-
ningen var virkelig mørk, har jeg nævnt, 
at jeg ikke har været præst alle mine 
dage, men at jeg faktisk også er udlært 
som blikkenslager. Så har det bare sagt 
puh, skuldrene er faldet ned, nå, han 
er bare en ligesom os. Derefter har der 
været en hel anden platform for vores 
snak.«

Følger du med i, hvad der sker inden 
for dit gamle fag?

»Jeg ved så meget, at der er sket en 

➧



specialisering, som gør at, at jeg slet ikke 
ville kunne være med. Det med at bertle, 
hvor man sidder og banker tingene i 
form, kan jeg faktisk godt savne. Det 
er ikke blevet til noget, men jeg har en 
drøm om at have et lille værksted og et 
svejsesæt, men jeg har ikke kunnet finde 
tiden.«

Hvad mener du med at finde tiden? 
Præster arbejder kun søndag formiddag, 
gør de ikke?

»Glem det. Vi har som den sidste 
faggruppe i landet en seks dages arbejds-
uge, og dermed kun en fridag. Min er 
mandag. Jeg kan godt have arbejdsuger 
på 70-80 timer.«

Er der inden for præstefaget, ligesom 
der er inden for vvs-faget, arbejdspladser, 
der regnes for finere end andre?

»Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at 

Roskilde Domkirke ikke skilte sig ud fra 
mængden. Lige nu er man i gang med 
grave ud til Dronning Margrethe og 
Prins Henriks sarkofag, for det er jo inde 
i selve kirkerummet, at vores kongelige 
gennem århundreder er blevet begravet. 
Det er en berømt kirke, verdensberømt, 
vi har 100.000 turister om året. Rum-
met i sig selv giver meget, men der er 
også nogle ting, man må give køb på, for 
eksempel den helt tætte kontakt. Jule-
aften var der 2500 mennesker i kirken 
alene ved min gudtjeneste,« fortæller 
Per Vibskov, der ved vores afsked er så 
venlig at sige, at det for ham er en ære at 
få lov at optræde i et fagblad for rør og 
blikkenslagere. Oven i købet lyder han til 
at mene det.

Ham kan journalisten godt lide.

Per Vibskov Nielsen
Født 1962 i Viborg og opvokset i 
Kjellerup.

Dropper ud af gymnasiet og får 1. 
januar 1980 læreplads som blikken-
slager/vvs-montør. 

Otte år senere tvinger en diskus-
prolaps ham til at opgive faget.

Bruger 10 år på at læse til præst. 
De to første går med at tage Hf-
eksamen, de næste 7½ år med at 
læse teologi og lære sig hebraisk, 
oldgræsk og latin på Københavns 
Universitet, mens det sidste halve år 
tilbringes på Pastoralseminariet, hvor 
teologer forberedes på den praktiske 
side af præstegerningen.

Starter som præst ved Risbjerg 
Kirke i Hvidovre, kommer derefter 
til kirken i St. Heddinge på Stevns, 
og har siden 2006 været præst ved 
Roskilde Domkirke.

På 25. år bassist i jazzbandet TAO
Ugift, barnløs, men er i forhold 

med en kvindelig præstekollega.

Nyudlært blikkenslagersven anno ca. 1985
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Nej, vi er ej, vi ønsker bare 
ikke at komme til skade og 
påpeger det derfor, når vores 
polske kolleger udsætter 
sig selv og os andre for 
farer, siger vvs-sjak fra L&H 
Rørbyg. Det har siden starten 
af marts været i sving på 
Blegdamsvej i København, 
hvor staten og A.P. Møller 
Fonden finansierer en 42.700 
nye kvadratmeter stor 
bygningstilføjelse til Panum-
komplekset. 

n Usikkerhed på arbejdspladsen  »Da vi 
startede, sejlede alt herude. Der var in-
gen belysning på pladsen, vi kunne ikke 
komme frem, der var ingen adgangsveje, 
intet fungerede. Nu er forholdene blevet 
lidt bedre. Det er de ikke mindst, fordi vi 
er blevet ved med at presse på, men man 
kan ikke påstå, at vi i den anledning har 
modtaget tak fra byggeledelsen. Tværti-
mod,« siger Anders Sørensen, der er 
sjakkets sikkerhedsmand. 

Med ’tværtimod’ henviser han til, 
at byggeledelsen har kaldt sjakket en 
samling brokkerøve og polak-hadere, og 
i øvrigt lader til at have indført skærpet 
overvågning med Rørbyg-folkenes over-
holdelse af sikkerhedsregulativet ned til 
mindste ubetydelighed. Alt sammen ret 

ubehageligt, men det har nu ikke fået 
sjakket til at stikke piben ind.

»Vi skal være her hele 2015 med, og 
vi bliver flere, end vi er, så det gælder 
om at få gjort benarbejdet nu, for ellers 
bliver det ikke til at styre,« siger Anders 
Sørensen videre. 

De ved det godt
Det, der især gør sjakkets medlemmer 
nervøse for egen sikkerhed, er, når de 
skal hen over byggepladsen, hvor to 
kæmpekraner fra det polske entrepre-
nørfirma Zublin bringer byggematerialer 
frem, hvor de skal anvendes. 

»Store betonsøjler, der hænger skævt 
og ser ud til at være på vej til at ryge ud, 
plader, der ikke er stroppet fast og derfor 

Et vvs-sjak af polak-hadere?
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vælter, når de hejses op, og det hele 
foregår hen over hovedet på os. Det må 
det godt, har Arbejdstilsynet sagt, der 
skal bare være en, der fløjter, mens det 
sker. Problemet er, at dem, der står for 
anhugningen, og det er polakker, ikke 
kan finde ud af at gøre det ordentligt. 
Ja, det kan godt være, at de kan gøre det 
ordentligt, men de gør det ikke. For bare 
10 minutter siden var der en episode, 
hvor jeg sagde til nogle polske kollegaer, 
som brugte slibende værktøjer på beton 
uden at have støvsuger tilsluttet, at det 
dér måtte de holde op med. De opfat-
tede, at jeg var vred, men ellers forstod 
de ikke, hvad jeg sagde til dem. Da jeg 
vendte ryggen til, startede de maski-
nerne igen. Jeg tror egentlig, at de godt 

ved, at de gør noget forkert, men der er 
nogen, de er mere bange for, end de er 
for os, »siger Anders Sørensen, der ud 
over at være sikkerhedsmand for vvs-
sjakket også er det for et sprinkler-sjak, 
L&H Rørbyg har i gang på byggeriet.

Papir er taknemmeligt
Umiddelbart virker det besynderligt, at 
et byggeri, som Bygningsstyrelsen på sta-
tens vegne står i spidsen for, sjusker med 
sikkerheden. Det er da heller ikke det, 
der lægges op til i sikkerhedsinstruksen 
for arbejdet. Den er grundig, den stiller 
på nogle områder krav, der er skrappere 
end lovgivningen foreskriver, og den har 
som erklæret målsætning, at byggeriet 
skal gennemføres med 0 arbejdsulykker.

»Det lyder meget fint, men sikker-
hedsbevidstheden stopper ved papiret. 
Man skriver for eksempel, at anhuggerne 
skal have et certifikat, men at dømme 
efter den måde, de anhugger på, må det 
være et certifikat, anhuggeren har truk-
ket i en automat,« siger Anders Søren-
sen, som har påpeget problemet talrige 
gange over for byggeledelsen, fået det 

ført til referat, når der har været holdt 
sikkerhedsmøder, og forsynet Arbejdstil-
synet med fotodokumentation, uden at 
det har ført til afgørende fremskridt. 

Frustrationer
Hvor slemt det har stået til med sikker-
heden, fremgår tillige af, at vvs-sjakket 
ved flere lejligheder er blevet sendt til 

Et vvs-sjak af polak-hadere?
Fakta

Den nye Panum-bygning, der i hvert 
fald ind til videre bærer navnet 
Mærsk Bygningen, bliver del af den 
nye ”Vidensbydel Nørre Campus ”og 
kommer til at rumme faciliteter til 
forskning og undervisning inden for 
sygdom og sundhed.

A.P. Møller Fonden bidrager til 
byggeriet 750 millioner kroner. Skat-
teyderne står for resten.

Det polske sjak fra firmaet Zublin 
tæller 130 arbejdere, der tager sig af 
jord- og betonarbejdet, krankørsel og 
nedlægning af gulvvarme. 

Jeg tror egentlig, at de godt 
ved, at de gør noget forkert, 
men der er nogen, de er mere 
bange for, end de er for os

Allan Leegaard, miljøsekretær i Rør og Blik.

Foto M
aj-Britt M

ilsted
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deres mandskabsskur med henvisning til 
den sjældent brugte bestemmelse om, at 
arbejdet skal indstilles, når det er til fare 
for liv, ære og velfærd.

Sjakket fra L&H Rørbyg synes, at det 
er udsat for negativ særbehandling fra 
byggeledelsens side, og det afføder en del 
frustration.

»Nogen kan få lov til rigtig mange 
ting, som er farlige, men os, der prøver 
at passe på sikkerheden, bliver kaldt 
kværulanter, der kun reagerer, som 
vi gør, fordi vi har et horn i siden på 
udenlandsk arbejdskraft. Det er noget 
forfærdeligt sludder. Vi ville reagere på 
samme måde, hvis det drejede sig om et 
dansk betonfirma, og i øvrigt tror jeg, 

at ingen af os har noget mod polakker 
eller mod, at de arbejder her. Det, vi er 
optagede af, er at komme igennem vores 
arbejde på det her byggeri i hel stand,« 
siger akkordholder Jens Stengaard.

Lukket land
Allan Leegaard, der er miljøsekretær i 
Rør og Blik, deler frustrationer med vvs-
sjakket fra L&H Rørbyg.

»På Panum-byggeriet kører tingene 
på en meget usædvanlig måde. I Bygge-
fagenes Sikkerhedspatrulje er vi vant til 
at blive taget imod som en samarbejds-
partner, når vi kommer ud, men her 
er vi tre gange blevet nægtet adgang til 
pladsen. Begrundelsen har været, at man 
har så travlt med at servicere Arbejdstil-
synet, at den ikke har tid til også at tage 
sig af os.«

I fjerde forsøg er det, oplyser Allan 
Leegaard, dog lykkedes at komme igen-
nem til en tilladelse, om end han godt 
nok synes, at den oser af mistillid.

Tilladelsen er således affattet: »I kan 
få adgang til de værnemiddelfri om-
råder, det vil sige byggepladsskurene, 
for at tale med egne medlemmer. Der 

kan desuden arrangeres enkeltstående 
besøg på selve byggepladsen, såfremt 
både arbejdstager og arbejdsgiverside 
er repræsenteret, og det sker under 
arbejdsmiljøkoordinatorens myndighed. 
Ovenstående er konkret gældende for 
nærværende projekt.«

➧

Nogen kan få lov til rigtig 
mange ting, som er farlige, 
men os, der prøver at passe 
på sikkerheden, bliver kaldt 
kværulanter
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Skarp jurist fra Rør og Bliks 
gratis advokathjælp fik 
PensionDanmark til at se 
med milde øjne på vvs-
montørs ansøgning om 
supplement til offentlig 
førtidspension

n socialt  Jesper Chri-
stensen, 47 årig 
førtidspensioneret 
vvs’er, stod på grund 
af kommunalt smøl 
til at gå glip af en 
årlig udbetaling på 
lidt over 100.000 fra 

sin forsikring i Pen-
sionDanmark. Ikke 
bare stod han til det, 

14. februar 2014 modtog 
han et klokkeklart afslag på sin 

ansøgning om supplerende pension og 
om fortsat indbetaling på sin aldersop-
sparing hos pensionskassen.

Når afslaget godt tre måneder senere, 
22. april nærmere bestemt, blev ændret 
til en imødekommelse, skyldtes det ikke, 
at den oprindelige afgørelse var fejlagtig, 
for det var den ikke. Jesper Christensen 
opfyldte ikke de formelle betingelser 
for at få supplerende førtidspension og 
såkaldt opsparingssikring. 

Faglig sekretær Allan Leegaard fra 
Rør og Blik København, som havde 
bistået med ansøgningen, vurderede 
Jesper Christensens chancer for at få 
omgjort PensionDanmarks afgørelse til 
at være små, men rådede ham til at tage 
kontakt til Rør og Bliks nyindførte ord-
ning med gratis advokatrådgivning.

Jesper Christensen fulgte rådet, og 
det gjorde han klogt i.

Brian Bruun Hansen fra Rosberg & 
Haug Advokater påviste, at langsom-
melig kommunal sagsbehandling var 
årsag til, at der kom til at gå to måneder 
mellem Jesper Christensens overgang til 
hvilende medlemskab af PensionDan-
mark i forbindelse med, at han mistede 

sine sygedagpenge, og kommunens 
beslutning om at tilkende ham offentlig 
førtidspension. Og netop slippet på de 
to måneder, fra 1. december 2013 til 1. 
februar 2014, var årsagen til, at pensi-
onskassen med retten på sin side kunne 
afgøre, at Jesper Christensen ikke var 
berettiget til forsikringsydelser fra sin 
pensionsordning.

Brian Bruun Hansen må have argu-
menteret overbevisende for, at fejlen 
ikke var Jesper Christensens, men hans 
hjemkommune, Høje Taastrups. I hvert 
fald modtog advokaten 22. april på sin 
klients vegne brev fra PensionDanmark 
med følgende afgørelse: »På baggrund af 
de nye oplysninger i sagen har Pensi-
onDanmark besluttet kulancemæssigt at 
udbetale supplerende førtidspension og 
opsparingssikring til din klient.«

’Kulancemæssigt’ betyder i det 
konkrete tilfælde, at selv om Jesper 
Christensen formelt set ikke opfylder 
betingelserne, så vælger PensionDan-
mark at lade som om han gør. 

»Jeg husker det, som var det i går. 
Mobilen ringer, jeg kan på displayet se, 
hvem det er, jeg tager mig tid til at tænde 
en cigaret, så jeg har noget at støtte mig 
til, når jeg hører de dårlige nyheder. Ro-
lig nu, siger Brian, jeg tror, du vil synes, 
de er ret gode. Og det må jeg jo ind-
rømme, at de var. Jeg bliver ikke rask af 
pengene, men jeg har med dem fået en 
bekymring mindre at tumle med, og det 
er jeg Rør og Bliks advokatrådgivning 
meget taknemmelig for,« siger Jesper 
Christensen til UTÆTHEDENs afdeling 
for glade nyheder. 

Den omgjorte beslutning betyder for 
Jesper Christensen, at han per måned 
får lagt 5500 kroner før skat oven i den 
offentlige førtidspension, ligesom der 
hver måned går 2900 kroner ind på hans 
aldersopsparing. Udbetaling af den sup-
plerende pension fra PensionDanmark 
tager senest slut, når Jesper Christensen 
fylder 62, mens indbetaling til aldersop-
sparing kan vare ved til 65 år.

Advokathjælpen hjalp da det gjaldt

Jesper Christensen: »Jeg husker det, som var det i går. Mobilen ringer, jeg kan på displayet se, 
hvem det er, jeg tager mig tid til at tænde en cigaret, så jeg har noget at støtte mig til, når jeg 
hører de dårlige nyheder.« Nyhederne var ikke dårlige, tværtigmod.
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n løndUmping  Faglig sekretær Henrik 
Juul Rasmussen sigter med sin bemærk-
ning til L&H Rørbyg og til at firmaet, ef-
ter at have vundet licitationen på et stort 
rørarbejde for Københavns Kommune, 
overdrog opgaven til en uorganiseret 
underentreprenør. Denne betalte sine 
folk en løn langt under, hvad arbejdet 
med at trække 508 mm køleledninger 
i tunnel fra Blegdamsvej på Nørrebro 
til Adelgade i Købehavns Indre By ville 
have indbragt, hvis det var blevet målt 
op og betalt efter rørprislisten. 

L&H Rørbyg undskyldte sig, efter at 
Rør og Blik havde bragt forholdene nede 
i tunnel-mørket frem i lyset, med, at man 
ikke vidste, at opgaven var havnet i en 
uorganiseret virksomhed. Og at man i 
kontrakten med underentreprenøren, 
Strømsted Stålmontage ApS fra Ll. Sken-
sved på Sydsjælland, havde betinget sig, at 
arbejdet skulle udføres efter overenskomst.

Rør og Blik presser på
Det blev det bare ikke. Ikke før Blik fik 
presset L&H Rørbyg til at presse Strøm-
sted Stålmontage til at melde sig ind i 

arbejdsiversammenslutningen DS Hånd-
værk & Industri. Det havde som kon-
sekvens, at underentreprenøren under-
kastede sig overenskomsten og dermed 
også rørprislistens bestemmelser. 

»Efter mæglingsmøde mellem par-
terne blev lønnen sat op fra 180 kroner 
i timen til 240 kroner. I virkeligheden 
skulle vi have været højere oppe, men 
arbejdet var på det her tidspunkt så vidt 
fremskredent, at det ville være svært 
at fortage opmåling«, fortæller Henrik 
Juul Rasmussen, hvis hyr med at holde 
Strømsted Stålmontage på dydens smalle 
sti ikke var overstået i og med, at der 
blev skabt overenskomstdækning.

Endnu stod tilbage opgaven med at 
få virksomheden til også at efterleve 
overenskomsten.

»Da jeg på en cykeltur gennem byen 
gjorde holdt for at hilse på sjakket fra 
Strømsted Stålmontage, bemærkede jeg, 
at der var kommet to nye til. Det viste 
sig at være indlejede smede fra vikar-
bureauet Dansk Svejse & Rørmontage i 
Skælskør. Det specielle var deres løn-
forhold. Mens de andre i sjakket fik 240 

kroner i timen, måtte de nøjes med 170 
kroner, hvilket var i klar modstrid med 
aftalen om, at arbejdet, uanset hvem der 
udførte det, skulle udløse en timeløn på 
240 kroner.

Et fagpolitisk lærestykke

For at opnå en ekstrafortjeneste 
valgte man give et arbejde, man 
selv havde folk til, til en uorgani-
seret underentreprenør

Retten til akkordarbejde og 
retten til at få det opmålt og 
honoreret efter rørprislisten og 
fjernvarmeprislisten er vores 
stærkeste værn mod unfair 
konkurrence og lønudhuling

”Når en stor og hæderkronet virksomhed bærer sig så dumt 
ad, bliver man mindet om de gode grunde, der er til at passe 
på vores rørprisliste.”

Faglig sekretær Henrik Juul Rasmussen
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Ved den efterfølgende fagretlige 
behandling blev Strømsted Stålmontage 
pålagt at efterbetale de to smede hver ca. 
60.000 kroner, ligesom virksomheden 
kom til at betale en bod 10.000 kroner 
for overenskomstbrud.«

Uklogt, lusket og 
uprofessionelt
Undervejs i sagsforløbet, som har strakt 
sig over det meste af et år, er det især 
L&H Rørbygs ageren, som har undret 
Henrik Juul Rasmussen. Han, der selv 
har arbejdet 20 år i firmaet og i de sidste 
10 af dem, frem til han blev valg som 
faglig sekretær i Rør og Blik, var til-
lidsmand, synes, at hans gamle firma 
har båret sig uklogt, ret lusket og meget 
uprofessionelt ad. 

»For at opnå en ekstrafortjeneste valg-
te man give et arbejde, man selv havde 
folk til, til en uorganiseret underentre-
prenør. Man siger, at man troede, at han 
var organiseret, men i den slags anlig-
gende skal man ikke tro, man skal vide. 
Jeg mener tillige, at L&H Rørbyg har 
spillet hasard med den goodwill, firmaet 
som mangeårig leverandør af kvalifice-
ret rørarbejde har opbygget i forhold til 
Københavns Kommune, og at det kan 
komme til at koste mit gamle firma og 
dets mange dygtige medarbejdere dyrt,« 
siger Henrik Juul Rasmussen, som kun 
er blevet mere stålsat, når det kommer 
til afvisningen vvs-arbejdsgivernes krav 
om få liberaliseret regelværket omkring 
akkordarbejde.

»Retten til akkordarbejde og retten 
til at få det opmålt og honoreret efter 
rørprislisten og fjernvarmeprislisten er 
vores stærkeste værn mod unfair kon-
kurrence og lønudhuling,« konkluderer 
Henrik Juul Rasmussen. 

L&H Rørbyg giver igen 
UTÆTHEDEN har bedt L&H Rørbygs 
adm. direktør Ole Arenfeldt Jensen 
forholde sig til sagen. 

Hvad har I at sige til jeres forsvar?
»Jeg føler ikke den store lyst til at 

kommentere på en artikel, der er så 
”farvet” og som tilsyneladende primært 
har til formål at få L&H Rørbyg A/S til 
at fremstå i et dårligt lys. Men lad mig 
blot for god ordens skyld nævne, at det 
ikke er korrekt, at L&H Rørbyg først 

tog aktion, da Rør og Blik »pressede« 
på. Straks vi blev opmærksomme på, at 
vores underentreprenør ikke var organi-
seret, fik vi bragt dette forhold på plads.«

Har I fortrudt udenoms affæren med 
Strømsted Stålmontage?

»Vi har altid benyttet os af under-
entreprenører, når det passer ind i 
løsningen af de opgaver, vi påtager os. 
Vi vil også fremadrettet anvende un-
derentreprenører, når vi vurderer, at det 
er optimalt enten af ressourcemæssige, 
kompetencemæssige og/eller forret-
ningsmæssige årsager.«

Har I eller underentreprenøren finan-
sieret lønstigningen fra 180 til 240 kr.?

»De kommercielle vilkår, som vi har 
aftalt med vores underleverandør, anser 
vi som et internt forretningsanliggende 
mellem os og vores underentrepre-

nør – og som vi ikke ønsker at dele med 
andre,« slår adm. direktør Ole Arenfeldt 
Jensen fast. 

L&H Rørbygs adm. direktør Ole Arenfeldt 
Jensen



Finanskrisen har været en 
hård omgang for byggeriets 
ansatte. Ejerne har klarer sig 
bedre. 

n bygge og anlæg  Mens det i 2008 endnu 
gik så godt i Danmark, at daværende 
finansministeren Thor Petersen (V) 
mente, at vi kunne købe hele verden, 
begyndte det året efter at gå stejlt ned 
ad bakke for byggebranchen og dens 
ansatte.

Nu seks år efter at finanskrisen satte 
ind og udartede til en egentlig økono-
misk krise er branchen stadig ikke kom-
met på fode. Det fremgår af Statistisk 
Tiårsoversigt fra Danmarks Statistik.

Tilbagegang over bred kam
Finanskrisens eftervirkninger er at 
aflæse på alle parametre.

Beskæftigelsen inden for bygge og 
anlæg er gået fra 193.427 personer i 
2008 til 152.151 i 2013. Det vil sige, at 
branchen sidste år beskæftigede 41.276 
personer færre end i 2008. Industrien 
har nominelt tabt endnu flere arbejds-
pladser, nemlig 100.600, men i procent 
har bygge og anlæg tabt mest.

Trods sin forholdsvis beskedne ton-
nage leverer vvs-virksomhederne deres 
vægtige bidrag til tilbagegangen. Således 
gik antallet af ansatte på vvs-området 

ned fra 19.598 i top-året 2007 til kun 
15.295 i 2013. 

Lønudviklingen i bygge- og anlægs-
sektoren ligger under niveauet i alle 
øvrige brancher, som indgår i statistik-
ken. Det drejer sig om industri, råstof og 
forsyning, handel og transport, infor-
mation og kommunikation, finansie-
ring og forsikring, ejendomshandel og 
udlejning, erhvervsservice, undervisning 
og sundhed samt kultur, fritid og anden 
service.

Laveste lønudvikling, højeste 
ledighed
I bygge og anlæg er lønnen fra 2008 til 
2013 gået fra index 112,6 til index 122,2 
– en fremgang på 9,6 enheder. Branchen 
med den største fremgang, finansiering 
og forsikring, hvorfra finanskrisen i 
øvrigt udgik, er steget fra index 111,7 til 
index 132,4, altså et plus på 20,7 enhe-
der. Undervisning og sundhed er med 
en lønudvikling på 10,4 enheder den 
branche, som er tættest på at gøre bygge 
og anlæg rangen stridig som klassens 
sorteper. 

Hvor bygge og anlæg, hvad lønud-
viklingen angår, altså ligger dårligst af 
alle, ligger branchen, når det kommer til 
vækst i ledighed, på en kedelig første-
plads, og blandt a-kasser for byggefolk er 
det Byggefagenes Arbejdsløshedskasse, 
som er værst ude. Kassen, som er fælles 

for vvs’ere og malere, havde 2,6 procent 
ledige i 2008, stigende til 10,8 procent 
i 2010, hvorefter ledigheden begyndte 
at falde lidt, dog ikke mere end til 7,4 
procent i 2013. Næsthøjeste ledighed 
det år havde a-kassen for 3F’ere med 7,3 
procent, mens sygeplejerskerne havde 
den laveste med 1,2 procent

Byggeriet mere end halveret
Når langt færre end før er beskæftiget 
med at bygge, så bør det, trods tem-
poopskruning, importeret udenlandsk 
arbejdskraft og nye byggemetoder, 
kunne ses på antallet af byggede huse. 
Det kan det da også. 

I 2008 blev der fuldført 11 millioner 
m2 etageareal og påbegyndt 9,2 millio-
ner. I 2013 blev der til sammenligning 
fuldført 5,3 millioner m2 og påbegyndt 
3,3 millioner.

Alle egne af landet er blevet ramt af 
tilbagegangen, men Region Hovedstaden 
er sluppet nådigst. Her blev der i 2008 
fuldført 1,6 millioner m2 etageareal og 
sidste år 921.000 m2, mens byggeriet i 
eksempelvis Region Midtjylland i den 
tilsvarende periode faldt fra 3,3 millio-
ner til 1,5 millioner m2 etageareal. 

Den lavere aktivitet kan ses på virk-
somhedernes omsætning, men i forhold 
til, at byggeriet er mere end halveret fra 
2008 til 2013, ikke så meget, som man 
kunne forvente.

Omsætningen inden for bygge- og 
anlægssektoren i sin helhed faldt fra 241 
milliarder kroner i 2008, da der blev 
bygget 20,2 millioner m2 etageareal, til 
201 milliarder kroner i 2013, da der blev 
bygget mindre end det halve, nemlig 8,8 
millioner m2 etageareal. 

Formand for Rør og Blik København, 
Bjarne G. Petersen, konkluderer i den 
anledning:

»Vores folk har selsagt ikke fået meget 
mere for at lave meget mindre, så det 
er andre, som har haft skraberen nede 
i dejfadet. Det, vi ser her, er den for 
krisetider klassiske omfordeling fra løn 

Kedelig historie med mange tal  
og ufortjent vinder

Ekstrakt

Tal for bygge og anlæg under krisen

 2008 2013
Beskæftigede 193.427 152.151
VVS 19.598 15.295
Lønindex 112,6 122,2
Byggeri i m2 20,2 mio.  8,8 mio
Omsætning i dkr. 241 mia.  201 mia.
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Program:
kl. 13.00: Sten Lindegaard spiller jule-
musik.
kl. 13.10: Formanden byder velkom-
men og børnene kalder på julemanden, 
som kommer sammen med nissemor og 
leger med børnene.
kl. 14.00: Gløgg og æbleskiver _ soda-
vand til børnene 
kl. 14.30: Trylleshow med vinderen af 
cirkusprisen Sebastian Schoor 
kl. 15.00: Uddeling af godteposer 
kl. 15.15: Show med Tom McEwan 
kl. 16.00: Tak for i dag.

søndag den 7. december 2014 kl 12.30-16.00

Tom giver den som afrikansk trommeslager, kine-
ser der jonglere med ris – se billede –  plastikpose-
manden, og Børnene ser stadig Tom i Palle, Poul og 
Ruth – forældrene husker ham fra Fy, Fy Skamme og 
bedsteforældrene husker ham fra Klyderne.

toM MceWAN  
- kendt og elsket af alle

Juletræsfest

Billetter sælges i fagforeningen fra 17. november hos Sussie i stueetagen.  
Man kan også bestille på telefon: 3583 2422. Pris 10 kr. for voksne og 20 kr. for børn
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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
 ✃
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Læserbreve

Bente takker 
Jeg vil gerne sige mange tusind tak til alle, 
der mødte op til min afskedsreception og 
gjorde dagen til en, jeg aldrig vil glemme. 
Tak også for de 34 gode år, jeg har haft  i 
Rør og Blikkenslagernes Fagforening. 

Kammeratlig hilsen til alle
Bente Jespersen

I uge 40, startende 29. september, går indhentningen 
af lønoplysninger hos Rør og Blik og de andre kredses 
medlemmer i gang.
Kampagnen varer ved til og med uge 42, men hvorfor udsætte og i sidste ende 
komme til glemme noget, du ligeså godt kan gøre nu – og som for det faglige 
arbejde er et nok så vigtigt redskab: en lønstatistik, som mange har bidraget 
til, og som derfor har gennemslagskraft i forhandlingerne med arbejdsgiverne

På forbundets hjemmeside www.blikroer.dk kan du let og smertefrit indta-
ste dine lønoplysninger i et dertil indrettet skema.

Vigtigt:  Det er nu du skal 
indsende dine lønoplysninger



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 21. oktober 2014
Tirsdag 03. december 2014
Tirsdag 20. januar  2015
Tirsdag 03. marts 2015
Tirsdag 14. april 2015

Generalforsamling
Tirsdag 28. oktober 2014
Tirsdag  21. april 2015

Forbundskongres
Tirsdag 13. -  søndag 16. november 
2014

Firma Arbejdspladsen  Arbejde
Bøgelund VVS Bredagervej 42-56  Renovering
Christoffersen & Knudsen Tranehaven 52  Renovering
Christoffersen & Knudsen Godthåbsvej 12  Renovering
Øens VVS Teknik Blegdamsvej 3 A  Renovering

Pensionistklubben 
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
Andersen & Heegaard A/S Henning Nielsen

Nye tillidsmænd

Basen A/S  
– Pilegaard-Henriksen 
kim lumholtz Nørding

Jeudan Servicepartner A/S 
Peter Schultz Carlsen

Rør og Bliks  nyindførte  medlemstil-
bud på gratis advokatrådgivning har 
åben sidste torsdag i hver måned fra 
kl. 16.00 til kl.18.00.

Tidsbestilling sker 
ved henvendelse  
til sekretær Mari-
anne Petersen på 
3583 2422.

Gratis advokat

Døde
03.04.1922
Otto Olsen 
19.08 2014

17.10.1937
Leif Jørgen Christensen 
05.09 2014

Følg din fagforening på facebook: Rør og Blik

Ring/skriv idéer og forslag  
til journalist Ivan Enoksen på  
3583 2422 eller ive@blikroer.dk

Din gode historie
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Generalforsamling

dagsorden
· Valg af dirigent
· Godkendelse af protokol
· Bestyrelsens meddelelser ved   
 formanden
· Halvårsregnskab

Valg
Formand
Bjarne G. Petersen genopstiller.
Sekretær C – med ansvar for rørprisli-
sten
Henrik Juul Rasmussen genopstiller
3 bestyrelsesmedlemmer
Max Nissov-Johannsen, Brian Marker 
og Kasper Sørensen genopstiller
 

Revisor 
Vagn Larsen genopstiller
2 medlemmer til stemmeudvalg
Leif Iwanouw og Knud Immertreu 
genopstiller
Fanebærer
Vagn Larsen genopstiller

Indkomne forslag

Rør og Blikkenslagernes Fagforening af 
1873 holder ordinær generalforsamling 
tirsdag 28. oktober kl. 17.00 
i Byggefagenes Hus, Lygten 10,  
2400 København NV

oBS: Efter fagforeningens love skal kolleger, der stiller op til valg, være til stede på generalforsamlingen eller have 
meldt lovligt forfald. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage 
før generalforsamlingen
For at få adgang til generalforsamlingen skal der være betalt kontingent for september måned med. Betalingskvitte-
ring forevises ved indgangen. Generalforsamlingen slutter senest kl. 21.00

Fra kl. 16.00 serveres noget spi-

seligt, jævnt og velsmagende 


