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Forsiden
Nyvalgt daglig ledelse i Rør & Blik 
er på plads og klar til at tage fat.
Forrest fomand Henrik Juul 
Rasmussen, bag ham fra venstre 
rørsekretær Karsten Pedersen, 
bliksekretær Bjørn Due og miljø-
sekretær Lars Andersen.

Leder

  Dronning Margrethe opfordrede nytårsaften i sin tale undersåtterne til 
unyttige gøremål i 2018. 

Vores kongetro statsminister greb monarkens opfordring, da det dagen 
efter blev hans tur til at tale til folket. En hurtig glemt tale var det, men den 
havde dog én pointe i sig, som vil blive husket. Det var Lars Løkke Rasmus-
sen erklærede forsæt om at få jævnet såkaldte ghettoer med jorden. Det vil 
sige: simpelthen rive de huse ned, som folk i dag bor i, uanset husenes stand.

Stærk og handlekraftig mand, ham Løkke. Men nu heller ikke for kløgtig. 
Huse skaber ikke i sig selv problemer – jo, det gør de, hvis de så elendige, at 
folk blive syge af at bo i dem – men det er ikke boligens stand, som kommer 
til at bestemme, hvad der skal rives ned, det er boligens beliggenhed og nok 
især beboernes etnicitet.

Som formand for en byggefags-fagforening burde jeg måske klappe i 
mine små buttede hænder. Boliger er der altid brug for, og når nogle af dem 
trækkes ud af ligninger, skal der bygges nye. Godt for beskæftigelsen i byg-
gebranchen, men alligevel kan jeg ikke få mig selv til at synes, at Lars Løkkes 
nedrivningsplaner er nyttige. De er unyttige.

Det byder mig som bygningshåndværker imod at skulle se godt byggede, 
vedligeholdte og betalbare boliger lade livet, fordi der i et givet boligområde 
er forholdsvis flere indvandrere, flere uden for arbejdsmarkedet og færre 
unge under uddannelse, end der gennemsnitligt er andre steder. Lars Løkke, 
det er ikke husenes skyld, at det forholder sig sådan, det kommer af sociale 
omstændigheder, som skal løses gennem socialpolitiske tiltag, ikke med 
bulldozere.   

Men nu til noget, der funker.
Krisen er ovre i byggeriet og fremtiden tegner lys – også for vvs-branchen, 

som det fremgår af TEKNIQs nyligtoffentliggjorte forretningsbarometer. 
Husk det, tillidsmænd og klubbestyrelser, når I ude i virksomhederne lige 

om lidt tager fat på årets forhandlinger om løn- og arbejdsvilkår. Indtjenin-
gen på akkordarbejde lå pænt sidste år. Nu skal vi have timelønningerne og 
de blødere værdier med. Forhandlingerne skal føres mellem parterne i hvert 
enkelt firma, det siger reglerne, men vi i fagforeningen er klar med sparring, 
råd og opbakning.

Godt nytår til alle.

Det er ikke husenes skyld, Lars Løkke

Henrik Juul Rasmussen, formand for  
Rør og Blik København
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n FagForeningen  Da resultatet af uraf-
stemningen om valg af formand for 
Rør & Blik 3. november sidste år blev 
bekendtgjort, stod det klart, at Henrik 
Juul Rasmussen med 233 stemmer mod 
Allan Leegaards 74 stemmer var den nye 
formand. 

Klart stod det tillige, at Leeegaard 
efter det tabte valg ikke kunne fort-
sætte på hverken sin hidtidige post som 
miljøsekretær eller som i det hele taget 
medlem af bestyrelsen. Afklaret var det 
også, at Karsten Pedersen, nyvalgt uden 
modkandidat, rykkede ind på den post 
som rørsekretær, Henrik Juul Rasmus-
sen havde efterladt ved sit valg som 
formand.

Alt det ved læsere af UTÆTHEDENs 
november-udgave godt. I pågældende 
blad kunne de endvidere læse sig til, at 
der endnu henstod udfordringer i for-
hold til det mandskabsmæssige set up.

Disse udfordringer er der nu så godt 
som blevet taget hånd om. 

Lars Andersen er blevet konstitueret 
som miljøsekretær, en lønnet post, hvor-
til der næste gang er valg ved general-
forsamlingen 17. april. Lars Andersen 
er under sin konstituering del af fagfor-
eningens daglige ledelse. 

Øvrige medlemmer er formand 
Henrik Juul Rasmussen, rørsekretær 
Karsten Pedersen og bliksekretær Bjørn 
Due. Lars Andersens overgang til en 
lønnet post har endvidere medført, at 
han er udtrådt af hovedbestyrelsen, hvor 
han sad som den ene af Rør & Blik to 
praktisk vvs-arbejdende repræsentanter. 
Pladsen er i stedet gået til Jesper Kalle-
hauge Terndrup. 

Besættelsen af nyvalgt rørsekretær 
Karsten Petersens hidtidige job som 
opmåler er også blevet håndteret. I et 
ansøgerfelt af, efter sigerne, fire velkvali-
ficerede kandidater, er Christian Ingeb-
rekt Jensen blevet foretrukket. Da Chri-
stian Ingebrekt Jensen sad i Rør& Bliks 
bestyrelse, og da ansatte i fagforeningen 
ikke må gøre det, er Lars Halling blevet 
opgraderet fra suppleant til ordinært 
medlem af bestyrelsen. 

Alligevel er den ikke fuldtallig, idet 
der tidligst kan ske valg til den bestyrel-
sespost for praktisk arbejdende vvs’ere, 
som Lars Andersen har efterladt sig ved 
overgangen til en post som lønnet til-
lidsmand.

Men det er så også den eneste brik i 
puslespillet, som mangler at blive lagt på 
rette plads.

Brikkerne er (næsten) på plads 
efter rysteturen

Formand Henrik Juul Rasmussens ho-
vedansvar: Koordinering af foreningen 
samlede virksomhed. Overenskomster-
ne. Kredsøkonomi. A-kassen. Personale-
udvikling. Arbejdsret og medvirken ved 
faglige voldgifter.

Miljøsekretær Lars Andersens ho-
vedansvar: Sikkerhed- og arbejdsmiljø. 
Arbejdsskadesager. Udenlandsk arbejds-
kraft og virksomheder. Tiltrædelsesover-
enskomst for udenlandske virksomhe-
der. Lawal overenskomst. Internt EDB. 

Bliksekretær Bjørn Dues hovedan-
svar: Landspriskuranten. Erhvervsud-
dannelser og arbejdsmarkedsuddannel-
ser. VVS-overenskomsten. Lærlingene 
og vvs-ungdommen. Konsulentbistand.

Rørsekretær Karsten Petersens 
hovedansvar: Rørprislisten, fjernvarme-
prislisten, opmåling og opmålerudvalget. 
Det offentlige område (stat, regioner og 
kommuner). Tiltrædelsesoverenskomster 
(danske virksomheder). Timeløns- og ak-
kordlønsstatistik. Konsulentbistand. 

For alle ansvarsområder gælder, at an-
dre end den hovedansvarlige kan træde til. 

Daglig ledelse har 
fordelt ansvar
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Opstilling af kandidater  
til bestyrelsen
Fagforeningen skal senest seks uger før generalforsam-
lingens afholdelse have besked fra medlemmer, som 
ønsker at stille op til en af de poster i bestyrelsen, der 
skal foretages valg til.
Det drejer sig om
· Faglig sekretær A (landspriskurant og 
 vvs-overenskomst) 
· Faglig sekretær B (sikkerhed og arbejdsmiljø)
· To medlemmer til bestyrelsen
· Revisor 
· To medlemmer til stemmeudvalg 

Da forårsgeneralforsamlingen finder sted 17. april, er 
fristen for opstilling altså tirsdag 6. marts inden kl. 16.00

Søg indflydelse, bliv kongresdelegeret
Tre dage i Aalborg i septembers sol og Limfjorden uden for døren, 
tre dage, hvor du, sammen med 142 kolleger fra det ganske land, 
udgør Blik- og Rørarbejderforbundets højeste myndighed. Her, 
på forbundets 39. ordinære kongres, er det, at de for fællesskabet 
virkelig vigtige sager diskuteres og besluttes. Ingen over og ingen ved 
siden af kongressen. 

Tænker du, at det da lige er dig, så er det ved at være op over, at 
du skal slå til. Senest 6. marts skal Rør & Blik nemlig have besked 
om, at du ønsker at blive valgt som kongresdelegeret. Dem skal Rør 
& Blik vælge i alt 34 af på generalforsamlingen tirsdag 17. april.

Er du interesseret, men usikker på, om du er godt nok inde i 
sagerne til at kunne udfylde hvervet som delegeret, skal du vide, at 
Rør & Blik op til kongressen holder tre forberedelsesmøder (15. maj, 
14. august og 18. september) med gennemgang af kongresmaterialer 
og stillingtagen til dem.  

For forslag, de være sig personlige eller fagforenings-udtænkte, 
som ønskes behandlet på kongressen, gælder, at de være sendt til 
forbundet fire måneder før dennes afholdelse, ligesom det også 
er bestemt, at rejse, flyrejse på monkeyclass, nødvendige udgifter, 
diæter og eventuelle løntab i forbindelse med kongresdeltagelsen 
afholdes af organisationen. 

Kongressen, som holdes på Hotel Comwell Hvide Hus i Aalborg 
torsdag 27. - lørdag. 29. september, bliver Max Meyers sidste som 
forbundsformand. Han aftræder på grund af alder, så der skal på kon-
gressen vælges en ny formand for Blik- og Rørarbejderforbundet. 

500.000 tilbageværende i efterlønsordningen har fået et 
tilbud, som fra politisk hold sigter på at få antallet endnu 
længere ned, så man uden al for megen tummel kan få 
ordningen afskaffet.  

Lokkemaden er en skattefri udbetaling ved framel-
ding, svarende til, hvad den enkelte har indbetalt gen-
nem årene som medlem af ordningen.

Tilbuddet står åbent indtil 30. juni i år. 
Hvad der er det rigtige at gøre – forblive i ordningen 

eller tage her og nu pengene – er selvsagt op til den en-
keltes egen afgørelse, men BFA (Byggefagenes Arbejds-
løshedskasse) Lygten 10 står til rådighed med fakta om 
muligheder og konsekvenser.

Anbefales kan også Danske A-kassers gennemgang 
af, hvad det er for et valg, man som efterlønsmodtager 
står med. Den er letforståelig, illustrativ, saglig, faktisk 
virkelig god, tæt på genial. 

Gennemgangen, som der er henvisning til på hjem-
mesiden www.danskeakasser.dk, kan varmt anbefales.

Hurtige penge 
eller efterløn

Opstilling som delegeret til Blik- og 
Rørarbejderforbundets kongres 

27. – 29. september 2018
Meddelelse om opstilling som kongresdelegeret for Rør & Blik 
København skal meddeles fagforeningen senest 6. marts.

Kom med på kongressen!!
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n bosætning  Af de 2000 svendemedlem-
mer, hvis privatadresse UTÆTHEDEN 
har tjekket ud, bor 32 i Københavns In-
dre By, på Vesterbro og Christianshavn. 
Det, man i gamle dage talte om som 
København med stort K.
På Østerbro, Nørrebro, i Nordvest, 
Sydhavnen, den københavnske del af 

Amager samt på Frederiksberg har 321 
vvs’ere deres bopæl, mens det i Kø-
benhavns forstæder, Valby, Vanløse og 
Brønshøj, drejer sig om 138.

I hovedstaden med 770.000 indbyg-
gere (København 665.000, Frederiksberg 
105.000) udgør de 477 vvs’eres befolk-
ningsandel dermed 0,06 procent. 

Chancen for som københavner at 
være så heldig at få en vvs’er til nabo er 
ikke ret stor. Den største ansamling af 
vvs’ere i det nærkøbenhavnske område 
findes på øen Amager, hvor - kom-
munerne Tårnby og Dragør medreg-
net - 254 vvs’ere udgør 0,12 procent af 
befolkningen på 196.000.

Rør & Bliks medlemmer bor  
på kanten af storbyen
Rør & Blik Københavns medlemmer bor ikke i København. Det store flertal af dem har slået sig ned i 
omegnskommunerne, ude på Sjælland og nede på Lolland-Falster

➧

Rectangle

Stamp
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Medlemmer af Rør & Blik med bopæl i København  
og på Frederiksberg

Bopæl   VVS’ere *)

Indre by, Christianshavn og Vesterbro 32

Alle postnumre under 2000)

Brokvartererne m.v.

2100 Østerbro  52

2200 Nørrebro  31

2300 Amager   124

2400 Nordvest  36

2450 Sydhavnen  25

2000 Frederiksberg  39

Forstæderne

2500 Valby  50

2700 Brønshøj  49

2712 Vanløse   39

Bopæl VVS’ere m2 pris/ejerbolig

København under ét 421 44.904

Frederiksberg 39 47.990 

  Opgørelsen medtager svendemedlemmer af Rør & Blik, ikke lærlinge og pensionister

Optimering af chancerne for få en vvs-nabo kræver, at man 
rykker ud på den anden side kommunegrænsen, ud i omegns-
kommunerne. I de fem nærmest til København beliggende af 
dem – Rødovre, Hvidovre, Herlev, Gladsaxe og Tårnby – bor 
flere vvs’ere, end der gør i København og på Frederiksberg.
Fraset København/Frederiksberg bor der i hele Rør og Bliks 

geografiske dækningsområde, som ikke helt følger kommune-
grænserne, men groft set går fra Greve i syd til Vedbæk i nord 
og Høje-Taastrup og Furesø mod vest, samt Dragør i øst i alt 
893 vvs’ere.

Medlemmer af Rør og Blik med bopæl i 
omegnskommuner

Bopælskommune VVS’ere *)  m2 pris/ejerbolig

Lyngby Taarbæk 31 40.316

Høje Taastrup 62 22.475

Rødovre  91 33.503

Brøndby  47 25.475

Ishøj 24 23.095

Tårnby 114 31.966

Vallensbæk 18 26.407

Hvidovre 106 28.949

Albertslund 21 23.248

Herlev  56 29.407

Glostrup 49 28.301

Gladsaxe 88 33.392

Gentofte 27 49.861

Dragør 27 32.645

Ballerup 84 26.106

Greve 69 24.071

Furesø  24 30.452

Solrød  23  24.602

Hørsholm 9 35.836

477 i København-Frederiksberg plus 893 i dækningsområdet 
giver 1370. Der mangler at blive sat bopæl på den sidste tredje-
del af Rør & Blik Københavns medlemmer. Hvor bor de?

De bor uden for fagforeningenss dækningsområde, rundt 
om på Sjælland, nede på Lolland-Falster, på Fyn, i Jylland og i 
udlandet. 

Årsagen til at de pågældende står i Rør & Blik København 
er, at de arbejder for et københavnsk firma eller et firma fra 
provinsen, som har etableret sig med adresse i Københavnsom-
rådet. Det er nemlig ikke VVS’erens privatadresse, men ar-
bejdspladsens adresse, der bestemmer det fagforeningsmæssige 

106 vvs’ere bor i Hvidovre

32 vvs’ere bor i KBH K
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tilhørsforhold.  
Nogle af disse outsidere, ikke så få faktisk, bor steder, de fær-

reste vil kunne placere på landkortet. Hvor ligger for eksempel 
4591 Fønnenslev, 4241 Vemmelev, 3310 Ølsted, 4261 Dalmose, 
4891 Toreby, 8544 Mørke? Vi er ude på landet, så meget kan 
afsløres.

Medlemmer med bopæl uden for Rør & Bliks 
geografiske dækningsområde 

Bopælskommune VVS’ere m2 pris/ejerbolig

Lolland 7 7.645

Guldborgsund 9 9.553

Vordingborg 22 11.543

Næstved 29  13.912

Fakse 35 12.995

Stevns 18 15.781

Køge  37 23.237

Roskilde 49 25.532

Holbæk 32 14.497

Kalundborg 17 11.897

Lejre 22 16.774

Egedal 47 23.386

Odsherred  16 15.023

Frederikssund 37 16.422

Halsnæs 18 18.312

Helsingør 27 29.108

Fredensborg  7 26.986

Allerød  3 25.580

Sorø 10 12.905

Rudersdal  11 36.911

Gribskov 16 23.848

Ringsted 24 14.935

Slagelse 26 12.877

Medlemmer af Rør & Blik med bopæl på Fyn,  
i Jylland og i udlandet
Bopæl VVS’ere

Fyn  7

Jylland 8

Sverige 14

Polen  1

Tyskland  1

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har fulgt op på sin tidligere 
undersøgelse, som viste at arbejdsklassens tilstedeværelse blev 
mere end halveret i København og på Frederiksberg i perioden 
1994-2014.

Den nye undersøgelse Storbyerne bliver mindre og mindre fag-
lærte flugter meget fint med UTÆTHEDENs afdækning af Rør 
& Blik medlemmernes bosætningsmønster. Undersøgelsen når 
frem til, at der er ved at ske en befolkningsudskiftning i de store 
byer. Hvor faglærte for 10 år siden var i overtal, fylder personer 
med videregående uddannelser nu mest, visse steder stort set det 
hele

På top 5 over postnumre, hvor der bor færrest faglærte, ligger 
1500 København V (11,6%), 1300 København (12%), 1000 Kø-
benhavn K (12,4%) 1100 København K (12,6%) 1600 København 

V (12,8%).
Den modsvarende top 5 over flest faglærte er, bortset fra 

Klemensker på Bornholm, (59,5%), et rent jysk foretagende: 
Spentrup i Randers Kommune (54,9%), Agerbæk i Varde Kom-
mune (54,7),  Strandby i Frederikshavn Kommune (54,1%) og 
Vemb i Holstebro Kommune (54,0%)

Flest med videregående uddannelser findes i Holte i Rudersdal 
Kommune (71,8 %),  Virum i Lyngby-Taarbæk (70,8%),  Køben-
havn V (70,4 %), Frederiksberg (69,9%)  København K (67,9)

AE-undersøgelsen har også opgjort, hvor der bor flest 
ufaglærte. Det er i Odense NØ (47,2%), Rødby i Lolland Kom-
mune (56,7%) Stakroge i Herning Kommune (44,5%), Holeby i 
Lolland Kommune (43,2) og Gedser i Guldborgsund Kommune 
(42,4%).

Tendensen er tydelig. De store byer bliver overtaget af de 
belæste, i pendlerafstand til byerne bor håndens arbejdere og 
længst ude, hvor kragerne vender, bor de ufaglærte.

Hvorfor det er sådan, beskæftiger AE-undersøgelsen sig ikke 
med. Det gør UTÆTHEDENs heller ikke, men prøv lige en gang 
at se på kolonnerne med kvadratmeterprisen for ejerboliger. Når 
en kvadratmeter boligareal  koster 40-50.000 kroner, som den i 
gennemsnit gør i København, på Frederiksberg og kommunerne 
op langs Øresundskysten, så er der dømt fortrængning af folk 
med jævne indkomster.

47 vvs’ere bor i Egedal Befolkninger bliver  
skiftet ud
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Året 1995.  Østrig, Finland og Sverige 
bliver medlemmer af den Europæiske 
Union. Den 51-årige russiske kosmo-
naut Valeri Poliakov i rumstationen 
MIR sætter med 366 dage ny rekord for 
ophold i rummet. Aud Wilken, datter af 
daværende journalist på UTÆTHEDEN 
John Wilken, vinder Melodi Grand Prix 
med sangen ’Fra Mols til Skagen’. Tommy 
Balle er Rør & Bliks formand og Bjarne G. 
Petersen bliver som bliksekretær for første 
gang valgt til en lønnet post i Rør & Blik.

Året 2003: USA indleder Irak-krigen. 
Politikens Hus og Jyllands-Posten 
fusionerer. Produktionen af legenda-
riske Volkswagen Type 1 indstilles i 
Mexico efter 21.529.464 producerede 
biler siden 1938. Byggematadoren Kurt 
Thorsen overfaldes i Statsfængslet Sdr. 
Omme. Bjarne G. Petersen vælges som 
ny formand for Rør & Blik efter Per Juul 
Frederiksen.

Årets 2017. Donald Trump indsæt-
tes som USAs 45. præsident. 59 bliver 
dræbt ved skyderi i Las Vegas, USA. Tage 
Voss, dansk læge, forfatter og dedike-
ret tobaksryger, født 1918, skodder sin 
sidste cigar. Bjarne G. Petersen stopper 
som formand for Rør & Blik som følge af 
fagforeningslovenes aldersgrænse på 65 
år for valgte, lønnede tillidsfolk. 

Rød som før

Gennem det ovenfor nævnte tidsspand 
på 22 år, fra 1995 til 2017, omtrent et 
halvt arbejdsliv, har Bjarne G. Petersen 
som først faglig sekretær og den længst 
uafbrudt siddende formand i Rør & Bliks 
levetid, sat sit præg på stilen og stemnin-
gen i den københavnske fagforening.

Da han kom til som bliksekretær i 

1995, slikkede Rør & Blik endnu sårene 
efter det meste af et tiårs faglig og især 
politisk strid, der tangerede det selvøde-
læggende, da det gik hårdest for sig.

Interne politiske stridigheder af den 
slags forekommer ikke mere, men apo-
litisk er Rør & Blik ikke blevet i Bjarne 
G. Petersen regeringstid. På generalfor-
samling efter generalforsamling doneres 
penge, godt nok ikke mange, til Dagbla-
det Arbejderen, organ for Kommunistisk 
Parti. Ingen stemmer imod. Rør & Blik 
er forblevet rød, hvilket Bjarnes ledere i 
nærværende fagblad er et andet udtryk 
for. De indeholder ofte skarp og velar-
gumenteret kritik af skiftende regeringer 
ikke alene borgerlige af slagen, men også 
de socialdemokratisk ledede. 

Blik og Rør versus Rør & Blik

Da Bjarne G. for 22 år siden trådte til 
som lønnet tillidsmand, var forholdet 
mellem Rør & Blik og Blik- og Rørarbej-
derforbundet decideret anstrengt. 

Det er det ikke mere, og det gav Max 
Meyer Bjarne G. Petersen hovedæren for, 
da forbundsformanden på Rør & Bliks 
generalforsamling 31. oktober, Bjarnes 
sidste, holdt afskedstale for ham.

»Det går bedre, det er rigtigt, men 
det skyldes, mere end min person, at vi i 
København lykkedes med at få nogle af 
vores folk valgt ind i forbundsledelsen. 
Strukturen er blev fladere, forbundsle-
delsen mere synlig og også mere lytten-
de. Ikke fordi vi hele tiden er enige om 
alt. Da vi fra Københavns side oprin-
deligt bragte kravet om kædeansvar op 
som det mest effektive værn mod social 
dumping, mente man i forbundet, at 
kædeansvar ville være ligefremt ulov-

ligt. I dag er forbundsformanden svoren 
tilhænger af kædeansvar,« konstaterede 
Bjarne G. Petersen over en kop kaffe en 
af de sidste arbejdsdage i Rør & Blik, in-
den hans opsigelsesvarsel på tre måneder 
udløb 1. februar.

For politisk, tør og ufolkelig?

Bjarne G. Petersen blev på generalfor-
samlingen i oktober fra flere sider omtalt 
som meget vidende, stærk på analysen, 
uselvisk og en god kammerat.  Andre har 
til UTÆTHEDEN sagt, at ja, Bjarne har 
været en dygtig formand, men han har 
nok også været lidt for politisk og for tør 
i det. Ufolkelig måske endda.

UTÆTHEDEN beder om en kom-
mentar. 

»For politisk? Når Christiansborg-
politikere ændrer dagpengereglerne, så 
60.000-70.000 mister forsørgelsesgrund-
laget, og ind af en kant undergraver den 
ene velfærdsforanstaltning efter den 
anden, så er en fagforening nødt til at 

Afskedssalut til Bjarne G., 
den længst uafbrudt siddende

Da vi fra Københavns side 
oprindeligt bragte kravet om 
kædeansvar op som det mest 
effektive værn mod social dum-
ping, mente man i forbundet, at 
kædeansvar ville være ligefremt 
ulovligt. I dag er forbundsfor-
manden svoren tilhænger af 
kædeansvar
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træde i karakter. For tør? Hvem har sagt 
det? Giv mig navn og medlemsnummer 
på vedkommende.«

Nu vi er ved politikken, vil UTÆT-
HEDEN vide, om Bjarne G. Petersen på 
falderebet har et ord til medlemmer af 
Rør & Blik (de findes), som stemmer på 
Dansk Folkeparti.

»I har at gøre med et højreparti med 
et modbydeligt menneskesyn, som 

troligt har lagt stemmer til skiftende 
borgerlige regeringers klassepolitik, men 
samtidig har fået fremstillet sig selv som 
arbejdernes eneste sande ven. Mit råd er: 
Lad være, stem ikke på DF, det er ris til 
egen røv.«

Nærige Bjarne

Om Bjarne G. Petersen har været en 
overdrevent politiserende formand, om 

han har været tør og ufolkelig eller om 
han bare har været godt inde i sagerne 
og delt ud af sin viden, også når stoffet 
blev kompliceret, kan selvsagt diskuteres. 
Hvad der derimod ikke kan diskuteres 
er, at Bjarne G. Petersen har været en 
nærig formand. 

Ikke personligt nærig, men nærig på 
fagforeningens vegne. Han har ’been 
running a tight ship’, som englænderne 
siger om en person i kontrol, og der er 
virkelig blevet holdt hus med medlem-
mernes penge i Bjarnes formandstid. 
Mens mange andre fagforeninger døjer 
med økonomien, er Rør & Bliks kerne-
sund.

»Engang for længe siden havde den 
praksis bredt sig, at valgte og ansatte 
kunne låne penge fra fagforeningskas-
sen, gerne i form af lønforskud. Ulovligt 
var det ikke, men heller ikke i orden, og 
det blev da også stoppet, efter forinden 
at have kostet en i øvrigt meget udmær-
ket formand posten. Min holdning er 
og har altid været, at når man har med 
andre menneskers penge at gøre, skal 
man være ekstra, ekstra påpasselig.«

»Og realistisk,« tilføjer Bjarne G. 
Petersen.

Lygten 18 - smerteligt tab,  
men uundgåeligt 
»Murerne var flyttet ud, tømrerne var 
flyttet ud, Rør og Blik sad alene tilbage i ➧

I har at gøre med et højreparti 
med et modbydeligt men-
neskesyn, som troligt har lagt 
stemmer til skiftende borgerlige 
regeringers klassepolitik, men 
samtidig har fået fremstillet 
sig selv som arbejdernes eneste 
sande ven. Mit råd er: Lad være, 
stem ikke på DF, det er ris til 
egen røv
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huset på Lygten 18, et hus, vi 
selv havde fået bygget og været 
medejer af siden 1973. Vi var 
meget glade for huset, og også 
stolte af det, fordi det blev 
stedet, progressive mennesker 
mødtes til politiske og kultu-
relle arrangementer. Der var 
på den gode måde gang i den 
på Lygten 18. Derfor var der 
også stærke følelser på spil, da 
vi af omstændigheder, vi ingen 
indflydelse havde på (en række 
byggefagsforeningers optagelse 
i 3F, red) blev stillet overfor 
det svære valg: blive boende i 
et i forhold til vores behov alt 
for stort hus og alene afholde 
alle udgifter eller sælge og 
flytte ind hos Malernes Fagfor-
ening på Lygten 10. Jeg møder 
stadig medlemmer, som i 
stærke vendinger bebrejder 
mig, at vi ikke beholdt Lygten 
18. Jeg siger dertil gerne, at 
det havde været skønt, om vi 
havde kunnet beholde num-
mer 18, men at der var godt, 
at vi ikke gjorde det, fordi 
det med garanti havde ført til 
fagforeningens ruin,« siger 
Bjarne G. Petersen, som med 
stor ærgrelse ser tilbage på 
det kuldsejlede forsøg på at få 
skabt et bofællesskab mellem 
alle byggefagsfagforeningerne i 
København.

»Det havde været en 
manifestation af sammenhold 
og styrke, som ville have vakt 
opsigt.  Vi havde fundet huset, 
vi kunne bo i sammen, alt var 
mere eller mindre på plads, 
men af grunde, som jeg ikke 
har lyst til at komme ind på 
her, lod det sig alligevel ikke 
gøre. Nedtur, virkelig nedtur.«

UTÆTHEDENS forslag til 
forklaring vil Bjarne G. Pe-
tersen ikke kommentere. Den 
går på, at det var Dansk Metal, 
der efter først at have forsinket 

processen ved en meget sen 
tilslutning til projekt bofæl-
lesskab og ved 10 meter før 
målstregen at meddele, at man 
alligevel ikke ville være med 
–  lagde snubletråde ud for et 
bofællesskab, der fra Metal-
forbundets side blev vurderet 
som potentiel truende for dets 
førerstilling i fagbevægelsen.

Tre skarpe

UTÆTHEDEN har gemt tre 
skarpe til her til sidst i snak-
ken.

Hvad skal Blik- og Rør-
arbejderforbundet have til 
gengæld for at opgive rørpris-
listens værneparagraf?

»Meget, det skulle være no-
get, der på sammen måde som 
værneparagraffen sikrer vores 
fag mod lønmæssig nedtur. 
Det kunne, har jeg tænkt, være 
indførelse af kædeansvar i vvs-
branchen. Jeg ved godt, at det 
pt. er urealistisk, men jeg siger 
det for at antyde størrelsesor-
denen.« 

Er du stadig medlem af 
DKP (Danmarks Kommuni-
stiske Parti)?

»Ja, det er jeg, men jeg har 
ikke længere noget parti-liv, 
dermed sagt, at jeg ikke er 
aktiv i hverken DKP eller 
Enhedslisten, som DKP jo er 
en del af.«

Hvad skal du lave, nu du 
er kommet fri af lønarbejdets 
snærende bånd?

»Huset i Rødovre trænger 
til en overhaling, siger fruen, 
og så har jeg jo tre børnebørn, 
som jeg forventes at give min 
opvartning, hvad jeg meget 
gerne gør.«

➧

Afskedsreception for  
Bjarne G. Petersen fredag  

den 19. januar i Byggefagenes Hus.
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n oK 18  Dødvandet i forhandlingerne 
om nye overenskomster for ansatte i den 
offentlige sektor er omsider blevet brudt. 
Kommunernes Landsforening (KL) har 
givet tilsagn om at ville være med til se 
på ændringer i de arbejdstidsregler, som 
lærerne ved lov blev underkastet efter 
OK 2015. Tilsagnet fra KL var, hvad en 
samlet kommunal lønmodtagerfront 
stillede som betingelse for overhovedet 
at komme til forhandlingsbordet. 

Forhandlingerne i den offentlige 
sektor vedrører flere end 700.000 ansatte 
i kommuner, regioner og staten. VVS’er 
er en af de, i denne sammenhæng, små 
personalegrupper. Deres antal anslås til 
at ligge i omegnen af 150. 

Det er færre end tidligere, og det 
skyldes udlicitering og privatisering af 
offentlige driftsopgaver, som har ført 
til overflytning af vvs’ere fra offentlig 
til privat ansættelse, typisk på Industri-
overenskomstens vilkår.

To uens OK-systemer 

Forskellen mellem overenskomster for 
det private og det offentlige område er 
betydelig. En af de største er, at offentligt 
ansatte arbejder efter normallønsover-

enskomster, hvor tingene afgøres ved det 
centrale forhandlingsbord, mens pri-
vatansatte overvejende er på minimal-
lønsoverenskomst, der lægger en bund 
løn- og vilkårsmæssigt. Den bygges der 
derefter videre på ved lokale forhandlin-
ger hen over overenskomstperioden. 

Denne skematik er dog inden for de 
seneste 10-15 år blevet blødt op. Det 
er sket ved, at der i overenskomster 
for offentlige ansatte er indført såkaldt 
dynamiske effekter fra privat-sektoren. 
Det handler om kvalifikationsløn, funk-
tionsløn og resultatløn, under et kaldt 
NY LØN. Formålet har været at øge 
produktiviteten ved at belønne efter flere 
parametre end anciennitet og stedtil-
læg, bestemt af leveomkostninger der i 
landet, hvor man bor.  

’NY LØN, bare den falder hver må-
ned og fem hverdage før den første, så er 
det fint med mig,’ lød en spydig kom-

mentar blandt offentligt ansatte, da det 
nye system i sin tid blev indført. Man var 
ikke vilde med det.  

Højere pension, lavere løn

Den offentlige sektors overenskomster 
for vvs’ere, som der er tre af, en kom-
munal, en statslig og en for landets fem 
regioner, giver typisk mere i pension, 
længere opsigelsesvarsler, og kortere 
arbejdstid end de modsvarende private 
har. Den kortere arbejdstid er konse-
kvens af, at ikke alle men mange, også 
VVS’ere, har en ½ times betalt frokost.  

Til gengæld er det fra politisk side 
bestemt, at lønnen skal være lavere.

Forbundssekretær Søren Schytte, 
der er Blik- og Rørarbejderforbundets 
forhandler på det offentlige område, 
siger, at lønnen faktisk er lavere. Nogle 
offentlig ansatte vvs’ere tjener mere end 
de privatansatte, men i gennemsnit er de 
private ansatte vvs’ere lønførende. 

»Vores vurdering, byggende på 
tilbagemeldinger fra kredsene, siger, at 
offentligt ansattes timeløn ligger i gen-
nemsnit 10 kroner under timelønsindtje-
ningen for de privatansatte.«

Kommunerne gav sig, der kan forhandles
Offentligt ansatte VVS’ere 
i kommuner, regioner og 
staten skal have deres 
overenskomst fornyet

Blokade med omgående virkning
Omkring 100 vagter fra byggefagene, herunder Rør & Blik, var i morgenmørket torsdag 25. januar på plads udenfor Jagtvej 111. Årsagen 
til blodaden var et ikke-overenskomstdækket litauisk firma inde på byggepladsen. Inden solen kom frem var problemet løst. Det litauiske 
firma var bortvist og aftale om forhandling om overenskomst indgået. 
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Sammenlignet med kollegerne 
i provinsen gik det lønmæssigt 
ikke de københavnske 
vvs’ere videre godt i 2017. 
Hverken når det gjaldt 
timelønsindtjeningen eller 
indtjeningen ved opmålt 
akkordarbejde

n lønudviKling Timelønnen i København 
steg med 2,53 kroner, hvilket var under, 
hvad der blev opnået andre steder i 
landet. Højeste stigning havde vvs’erne i 
Vestjylland med et plus på 6,58 kroner. 
Gennemsnittet for hele landet lå på 4,02 
kroner, svarende til plus 2,1 procent i 
forhold til 2016.

De timelønnede københavnske vvs’er 
er stadig lønførende, men ikke med ret 
meget. I København lå timelønnen i 
2017 på 210,43 kroner, mens Nordsjæl-
land som nærmeste konkurrent lå på 
210,17 kroner. Laveste timeløn på 185,07 
kroner blev betalt på Fyn, hvor det så til 
gengæld heldigvis er væsentligt billigere 
at bo og leve, end det er i hovedstads-
området.

Overhalet på opmålt akkorder

For anden gang siden antallet af Blik- og 
Rørarbejderforbundets kredse i 2010 

blev sat ned fra 10 til fire, blev ind-
tjeningen ved opmålt arbejde i kreds 
København overgået i en anden kreds. 
Da det skete første gang i 2015, var det 
kreds Nord- og Midtjylland, som kom i 
hus med det bedste resultat. Sidste år var 
det både kreds Nord- og Midtjylland og 
kreds Sjælland, som overgik København.   

I Nord- og Midtjylland lå timefortje-
nesten ved rørarbejde på 335,95 kroner, 
på Sælland-Bornholm på 324,33 kroner 
og i København på 318,91 kroner. På 
de tre øvrige parametre, som indgår i 
opgørelsen over opmålt akkordarbejde 
(antal regnskaber, antal timer, udbetalte 
akkordsummer) indtog kreds Nord- og 
Midtjylland også førstepladsen.

Fjernvarmen gav mest

Målt på anvendt arbejdstimer var de 
største akkordområder i 2017 nyt social- 
og uddannelsesbyggeri (30,55 procent) 
nyt etagebyggeri (27,83 procent), fjern-
varme (10,79 procent), gamle boliger 
(9,28 procent) og kontor- og handels-
byggeri (9,23 procent). 

Blikkenslagerarbejdets andel af de op-
målte akkorder udgjorde beskedne 0,14 
procent. Det var ikke desto mindre her, 
lærlinge var mest involverede, idet de 
tegnede sig for 5,34 procent af blikak-
korderne mod deres samlede andel på 
2,30 procent af alt opmålt akkordar-
bejde.

Årsopgørelsen for 2017 fra Fælles-
sekretariatet, som er Blik- og Rørarbej-
derforbundet og Dansk Metalforbundet 
fælles instans vedrørende rørprislisten 
og landspriskuranten, viser, at fjern-
varmearbejde omfattende både hoved-
ledninger og stikledninger med 342,57 
kroner var den bedst lønnede disciplin 
sidste år. 

 

Halvsløjt løn-år for 
københavnske vvs’ere

Christian Ingebrekt Jensen tiltrådte1. 
december som opmåler i Rør & Blik.

Den nye mand har, sine kun 34 år 
taget i betragtning, noget af et CV.

Udlært hos Poul Børgesen/Teknisk 
Skole Hillerød.Værnepligtig i Den 
Kongelige Livgarde. Akkordholder i L-H 
Rørbyg. Akkordholder ENCO VVS. 
Akkordholder Bravida, Bergen i Norge. 
Akkordholder ENCO VVS

Christian Ingebrekt Jensen har side-
løbende været en flittig kunde hos både 
AMU og FIU (Fagbevægelsens Interne 
Uddannelser)

På AMU har han taget stilladskursus, 
asbestsaneringskursus, epoxykursus, 
konflikthåndteringskursus og kursus i 
varmt arbejde.

Listen over FIU-uddannelser er 
endnu længere: Opmålerkursus, grund-
uddannelser 1, 2, 3 og 4 for tillidsmænd, 
regnskabskursus, psykisk arbejdsmiljø-
kursus, forhandlingskursus, klubestyrel-
seskursus samt arbejdsmiljøuddannel-
sen. Hvortil så lige skal lægges erhver-
velse af TIG og USME certifikaterne.

Christian Ingebrekt Jensen har 
derudover i to omgange været medlem 
af Rør & Bliks bestyrelse. Første om-
gang sluttede, da han i 2013 rejste til 
Norge for at arbejde, og anden omgang, 
da han i forbindelse med ansættelsen 
som opmåler ikke mere kunne sidde i 
bestyrelsen.   

Den nye opmåler
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n ny hovedorganisation  Fredag 9. februar 
– fire dage efter at nærværende udgave af 
UTÆTHEDEN gik i trykken – blev der 
truffet beslutninger af historisk betyd-
ning for dansk fagbevægelse. 

Det skete, da hovedbestyrelserne i 
landets to største faglige hovedorganisa-
tioner, LO og FTF, hver for sig gennem-
førte afstemning om sammenlægning og 
skabelsen af en ny og fælles hovedorga-
nisation. 

Hvis der i begge hovedbestyrelser 
har været flertal for sammenlægningen, 
indkalder FTF og LO i april til hver deres 
ekstraordinær kongres. Her træffes den 
definitive afgørelse, som i tilfælde af et 
ja fører til sammenlægning fra 1. januar 
2019.

Hvis bare den ene af parterne får et 
nej på kongressen, bliver der ikke nogen 
fælles organisation. En udbredt vur-
dering er, at der i så fald heller ikke vil 
være kræfter tilbage til at gå videre med 
alternativet. Det er et bofællesskab og et 
dybere samarbejde mellem LO og FTF, 
hvilket en del forbund i de to organisa-
tioner har argumenteret for.   

De store og de små 

Blandt tilhængerne af fusionen er i LO 
store forbund som HK, Dansk Metal, 
FOA og HK, mens der endnu hersker 
usikkerhed om, hvor det allerstørste, 3F, 
står. Det hedder sig, at 3F bliver tun-

gen på vægtskålen i LO, når der forud 
for afstemningen om sammenlægning 
skal samles 2/3 flertal for nedlukningen 
af LO. I FTF går de store – Danmarks 
Lærerforening, Dansk Sygeplejeråd og 
BUPL – ind for fusionen. Tilhængerne 
slår på, at den vil føre til en samlet styr-
kelse af fagbevægelsen. 

Modstand og skepsis findes fortrinsvis 
hos de mindre fagforbund. I LO drejer det 
sig blandt andre om Blik- og Rørarbejder-
forbundet og Dansk El-forbund, mens det 
i FTF er en relativt stor spiller som Kon-
struktørforeningen, der stritter i imod.

Gennemgående argumenter mod 
fusionen er, at små forbund risikerer at 
blive trynet af de store i klassen, ligesom 
demokratiet i en ny fælles hovedorga-
nisation med 90 forbund menes at lide 
skade ved, at ikke alle får plads i for 
eksempel hovedbestyrelsen. 

Blik og Rørs formand Max Meyer, 
som i dag sidder i LOs forretningsud-
valg, har foreslået, at man i stedet for at 
gifte sig rykker sammen under samme 
tag som to selvstændige hovedorganisa-
tioner.

Fem grunde til et nej

Rør & Bliks formand Henrik Juul Ras-
mussen begrunder sin fusionsmodstand 
i følgende fem forhold:

Små forbund får alt for lidt indfly-
delse.

LOs formue og meget betydelige 
midler i uddannelsesfondene kommer til 
at betale gildet.

Det er skrevet ind i selve grundla-
get, at den nye organisation skal være 
apolitisk.

Hellere end fusion et stærkt samar-
bejde og eventuelt også et bofællesskab.

Der er ikke taget stilling til det lokale 
arbejde. LO Storbyerne står rimeligt 
stærkt og kører fornuftigt, hvorimod 
FTF efter sigende slet ikke skal have 
noget lokalt arbejde. 

Ægteskab, bofællesskab eller status quo  
Blik- og Rørarbejderforbundet kommer ikke til at stemme ja til 
sammenlægning af LO og FTF. Rør & Blik er enig med forbundet

FAKTA om LO og FTF 

LO står for Landsorganisationen i 
Danmark
Formand Lizette Risgaard
17 medlemsforbund repræsenterende 
1 million medlemmer med ansættelse 
i den private og offentlige sektor.
FTF står for Fællesrådet for Funktio-
nærer og Tjenestemænd
Formand Bente Sorgenfrey 
80 medlemsorganisationer med 
450.000 medlemmer, hvoraf 75 pro-
cent arbejder i den offentlige sektor, 
resten i den private.

Det er skrevet ind i selve grund-
laget, at den nye organisation 
skal være apolitisk
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Ægteskab, bofællesskab eller status quo  

Kære kammerater og kollegaer
Så blev det tid til at sige farvel efter 22 gode og spændende år i 
Rør & Blik.

Valgresultatet var klart, målfoto skulle der ikke til og godt 
for det, dog er det tankevækkende, som den ny formand skrev i 
sit FB opslag, da valgresultatet var blevet offentliggjort: »Der er 
selvfølgelig nogen der er glade, andre er skuffede, og så er der 
en del,der er ligeglade.«  

307 ud af 2000 afgav deres stemme – det er bare ikke godt 
nok, og meget bekymrende. Men en stor tak til dem, der stemte.

I seneste udgave af UTÆTHEDEN stod der, at jeg havde stil-
let skoene på hylden. Det er absolut ikke korrekt, jeg har brugt 
mine sikkerhedssko og vores overenskomsts Punkt 10, stk. 9, 
nemlig retten til at kompetenceudvikle sig i opsigelsesperioden, 
til at recertificere mit svejsepas på TEC i Ballerup. Jeg har na-
turligvis også talt med en del kollegaer, der også var på skolen, 
og mange af dem var ikke klar over, at der er denne mulighed i 
overenskomsten. Det er de så nu, og jeg vil stærkt anbefale alle 
kollegaer at bruge denne mulighed. Jeg havde nu ikke forestil-
let mig, at det kom som overraskelse for den ny ledelse, at jeg 

brugte denne del af overenskomsten, som jeg fornemmer det 
har gjort.

Og for en god ordens skyld vil jeg også lige pointerer, at der 
var fuldstændig enighed i den nu tidligere bestyrelse om, at jeg 
ikke skulle fortsætte valgperioden ud, da man ønskede at kon-
stituerer Lars Andersen frem til generalforsamlingen i april.

Det er naturligvis med stor ærgelse og en lille tåre i øjet, jeg 
siger farvel og tak, jeg havde jo håbet på noget andet, men det 
har været en fuldstændig fantastisk tid i mit liv. 

I 1995 blev min hobby til mit arbejde, et arbejde med gode 
kollegaer og 2000 fantastiske arbejdsgivere, mere kan man ikke 
ønske sig. Mange spændende sager, mange spændende menne-
sker har jeg mødt, så endnu en gang TAK for 22 fantastiske år, 
og alt muligt held og lykke til Rør og Blik.

I øvrigt kan jeg til almindelig oplysning for vvs-standen i 
København oplyse, at jeg her d. 1. februar er startet i en pro-
jektansættelse hos BJMF, hvor opgaven er at besøge byggeplad-
ser, organisere osv. Så vi ses der ude.

De kærligste hilsner
Allan Leegaard, forhenværende miljøsekretær i Rør & Blik.

Læserbreve

UTÆTHEDEN indfører fra og med 
dette nummer rubrikken KLUBKA-
LENDEREN, der kan bruges af arbejds-
pladsklubberne i Rør & Bliks område 
til indkaldelse af møder og spredning af 
andre relevante beskeder.  

»Det var på høje tid,« siger Martin 
Baven, som er tillidsmand i Wicotec-
Kirkebjerg.

»Vi er 200 medlemmer i klubben, 
vi er spredt ud på over mange arbejds-
steder, ses ikke på daglig basis, så når 
jeg skal have kaldt sammen til for 
eksempel klubmøder, sker det per brev. 
Det er dyrt, 9 kr. i porto gange 200, og 
besværligt er det også, så det er oplagt at 

benytte fagbladet som budbringer.«
Ja, det er, og tjenesten er hermed 

oprettet.
Den fungerer på følgende måde: Du 

sender på kbh@blikroer.dk mail med 
mødeindkaldelse og hvad dertil hører 
(tid, sted, dagsorden mv.) inden bladets 
deadline.

Deadline for de fem resterende numre af 
UTÆTHEDEN i 2018 er:
Nr. 2: 10. marts
Nr. 3: 2. maj
Nr. 4: 12. august
Nr. 5: 1. oktober
Nr. 6: 2. november

Første bidrag til Klubkalenderen er kom-
met fra forslagsstilleren, tillidsmand hos 
Wicotec-Kirkebjerg Martin Baven.

Rørklubben Wicotec-Kirkebjerg:
Klubmøde tirsdag 27. februar kl. 16.00  
i Byggefagenes Hus, Lygten 10,  
København NV.   

Rørklubben Rørbyg
Klubmøde torsdag den 5. april kl 16.00
i Byggefagenes Hus, Lygten 10,  
København NV.   

Ny service

KLuBKaLenderen
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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 
2018. Præmien – tre flasker god vin – går til den med flest rigtige besvarelser.

13 spørgsmål om 2018

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

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

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

1) Går Danmark videre fra gruppe-
spillet ved fodbold-vm i Rusland?

Vi er i gruppe med Frank-
rig, Peru og Australien. To 
lande går videre.

JA NEJ 

2) Er Donald Trump ved årets 
udgang stadig præsident i USA?

Trump er godt nok en 
sær personage, men det 
i sig selv er næppe nok til 
at koste ham embedet.

JA NEJ 

3) Bliver der givet grønt lys for 
Femern forbindelsen?

Projektet 
afventer på tysk 
side en miljø-
godkendelse. 
Kommer den i 
løbet af 2018, 

forventes anlægsarbejdet igangsat i 2020. 
JA NEJ 

4) Bliver Brøndby IF dansk mester 
i fodbold

Hårdeste konkurrent til 
titlen er efter første halv-
sæson FC Midtjylland. 
FCK synes tabt i kapløbet 
om titlen. 

JA NEJ 

5) Vinder Caroline Wozniacki 
endnu en Grand Slam

Det kræver, at hun 
efter sejren i Australien 
føjer  titlen i US Open, 
French Open eller 
Wimbledon. 

JA NEJ 

6) Opnår Vladimir Putin absolut 
flertal i første runde af præsident-
valget i Rusland?

Russerne får et halvt 
hundrede kandidater at 
vælge imellem. Første 
valgrunde, som Putin 
står til at vinde med det 
krævede flertal, +50 pro-

cent af de afgivne stemmer, holdes søndag 
18. marts.

JA NEJ 

7) Bliver Socialdemokraterne største
parti ved rigsdagsvalget i Sverige

Valget i Sverige 
finder sted 9. sep-
tember.

JA NEJ 

8) Når Danmark frem til finalen ved
Melodi Grad Prix

Grand Prix’et holdes i 
Portugal 12. maj.

JA NEJ 

9) Går ældreminister Thyra Frank af
på grund af alder

Ingen ved rigtig, hvad 
Thyra Frank får tiden som 
minister til at gå med, 
men slidt op bliver hun 
ikke.

JA NEJ 

10) Bliver et tysk produceret personbil
årets mest solgte i Danmark?

Det plejer en tysker bil at gøre, så det gør den 
nok igen.

JA NEJ 

11) Bliver Jeremy Corbyn ny britisk
premierminister)?

Den indtil for nylig ret 
udskældte Labour-leder 
har medvind, så hvis 
Theresa May og hendes 
konservative kløjes i 
håndtering af Brexit, kan 

vejen være banet for Corbyn.

12) Rykker West Ham United ned fra
Premier League?

Nix!
JA NEJ 

13) Nedsættes DR-licensen fra de
nuværende 1200 kroner hvert
halve år.

Højre-partierne med DF i spidsen lægger 
op til en rundbarbering af Danmarks Radio, 
og det bør seere og lyttere få at mærke som 
andet end et kvalitetstab.

JA NEJ 

Svarene sendes til Fagbladet Utætheden, Rør og Blik, Lygten 10, 2400 NV senest 1. marts
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Er du lærling? 

Tilmeld dig senest 27. februar på:  
blikroer.dk/aarsmøde

– så kom med på en  
forrygende weekend  

Faglige inputs, nye udfordringer,  
kammeratskab, sammenhold, 
fest, farver og for lidt søvn

TEKNIQ og Blik- og 
Rørarbejderforbundet har 
underskrevet nyt protokollat til  
vvs-overenskomsten om 
godtgørelse for merudgift/mertid 
ved lærlinges transport mellem 
bolig og udearbejdsplads

n løn  »Betalingen sker efter de gældende 
bestemmelser og eventuelle lokalaftaler«.

Sådan lød indtil 22. december sidste 
år det bærende element i vvs-overens-
komstens bestemmelse om lærlinges 
vejpenge. Vejpenge er godtgørelse for de 
udgifter og den tid, det tager lærlinge at 
nå fra hjemadresse til udearbejdsplad-
sen med ankomst senest ved arbejdstids 
begyndelse. 

Kort og koncist, men gældende regler 
er over tid blevet overhalet af de faktiske 
forhold i vvs-branchen, konstaterer fag-
lig sekretær Bjørn Due, Rør & Blik.

»Der har gennem en lang årrække 
mellem TEKNIQ og os været konsensus 
om at tage udgangspunkt i billigste of-
fentlig transport ved beregningen, men 
da lærlinge i stigende grad bruger egen 
bil, og det i praksis har vist sig kompli-
ceret at fastslå den konkrete merudgift 
ved brug af egen bil i stedet for offentlig 
transport, er det ofte sket, at lærlingene 
er endt med ikke at få en rød reje, fordi 
brugen af egen bil typisk har reduceret 
rejsetiden.«

Med det nye protokollat er der 
enighed om, at ’gældende bestemmelser’ 

betyder, at der altid tages udgangspunkt 
i www.rejseplanen.dk hvad mertid og 
merudgift angår, ligesom det i proto-
kollatet beskrives, hvornår og hvordan 
benyttelse af firmabil eller egen bil skal 
honoreres. 

»Der vil altid være gynger og kar-
ruseller i forhold til sådan en aftale, men 
for os har det vigtigste været at finde et 
grundlag for beregning af lærlinges vej-
penge, så de nemt og hurtigt kan finde 
ud af, hvad de er berettigede til, så de 
kan få stillet krav til deres arbejdsgiver,« 
siger Bjørn Due, der sammen med faglig 
medarbejder Rene H. Larsen fra Kreds 
Sjælland - Bornholm har langt mange 
kræfter i at få dokumenteret behovet for 
nye regler. 

Lærlinge ind i ny vognbane

· Der ydes ikke betaling for transport mellem bopæl og virksom-
hedens værkstedsadresse.
· Når afstanden mellem bopæl og udearbejdsplads medfører 
ekstra udgifter eller længere transporttid i forhold til transport til 
værkstedsadressen, betales merudgiften af virksomheden. 
· Merudgiften beregnes i forhold til billigste rute med kollektive 
trafikmidler i henhold til rejseplanen.dk.
· Ekstra transporttid til udearbejdspladsen betales med normal 
lærlingeløn.

· Ved lærlingens valg af anden og dyrere transportform end den 
billigste afholdes merudgiften af lærlingen selv. Er transporttiden 
længere er dette arbejdsgiver uvedkommende. 
· Når virksomheden efter aftale med lærlingen stilleres motor-
køretøj til rådighed, betales ingen godtgørelse. Dog betales for 
eventuel mertid i forhold til transporten.
· Indgås aftale med læringen om brug af eget køretøj i virksom-
hedens tjeneste, honoreres der efter statens takster for kørsels-
godtgørelse. 

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

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

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

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

Nedsat kontingent til ledige og syge

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

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

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

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

Født Indmeldt  udleveres
16.08. 1948 Preben Møller Ljørring 31.03. 1968 Sommer 
21.01. 1947 Rene Gaunning 31.03. 1968 Sommer 
22.01. 1947 Bruno Robelto Giuseppe Cavagnaro 14.04. 1968 Sommer
28.05. 1946 Emon Rene Sønder Andersen 31.03. 1968 Sommer
28.09. 1947 Jen Erik Weberg Carlsen 31.03. 1068 Sommer
29.03. 1948 Thommy Preben Nielsen Hoe 01.04. 1968 Sommer
01.08. 1948 Poul Hemdorff 30.08. 1968 Jul
02.11. 1946 Claus Steen Rasmussen 30.09. 1968 Jul
30.06. 1947 Per Viggo Frederiksen  30.09. 1968 Jul
31.12. 1946 Niels Peder Reimer 01.10. 1968  Jul

Seniorklubben 
forårsprogram 
2018
Mandag 26. februar kl. 10-12: 
Medlemsmøde. Lygten 10

Mandag 26. marts kl. 10-12: 
Generalforsamling. Lygten 10 
Tilmelding til busudflugt ti Hundested Havn 
med spisning på Halsnæs Bryghus. 
Pris: 200 kr.  

Onsdag 11. april: 
Busudflugt til Hundested Havn. Deltagerne 
mødes kl. 9.00 på p-pladsen ved Silvan på 
Lygten.  

Mandag 23. april kl. 10-12: 
Medlemsmøde. Lygten 10

Guldnåle 2018

Seniorklubbens julefrokost 6. december 2017 med uddeling af Guldnåle. Fra venstre: Jan Harding 
Christensen, Villy Sylvester Olsen, Freddy T. Røpke, Finn Sønderlund Knudsen, Kjeld Jørgensen og 
Tommy Nielsen. En syvende guldnår blev sendt til Jørgen Høegh Bruhns, som ikke kunne være til 
stede. 
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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
Bestyrelsesmøder
Altid tirsdage med start kl. 12.00. 
Medlemmer har adgang til at overvære dem.

13. marts
10. april 
15. maj
12. juni 
10. juli
14. august
11. september
09. oktober
13. november 
11.december

Blik & rør ungdoms årsmøde 
Fredag 6. – søndag 8. april i Svendborg

Generalforsamling
17. april kl. 17.00
30. oktober kl. 17.00

Møder for delegerede til Blik- og  
rørarbejderforbundets kongres
Tirsdag 15. maj kl. 16.00.
Tirsdag 14. august kl. 16.00
Tirsdag 18. september kl.16.00

Blik- og rørarbejderforbundets  
ordinære kongres
Torsdag 27. – lørdag. 29. september i 
Aalborg

den 1. Maj
Morgenmøde på Lygten 10 med efterføl-
gende optog (ca. kl. 11.30) mod Fælledpar-
ken.

Skovtur for pensionistmedlemmer
09. maj kl. 12.00

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

Firma arbejdspladsen arbejde
B. Andersen & Lassen Bag Søndermarken 23 Renovering
Wicotec/Kirkebjerg  Henrik Dams Allé
 Bygning 221 – DTU Renovering
GK Rør  Bryggerens Plads 1 Sprinkler
Christoffersen & Knudsen Ryetvej 19 Renovering
CURA VVS Molestien 7 Renovering
Christoffersen & Knudsen Vendsysselvej 20 Renovering
Kemp & Lauritzen Roskilde Badet – Bymarken 37  Ombygning/ 
  tilbygning svømmehal
Brøndum A/S Klintholmvej 5 – Brønshøj Skole Renovering 

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

 

Tip os din gode historie
ring/skriv idéer og forslag til utætheden

Nye pladser

Ny tillidsmand

Firma Tillidsmand
Holst Kristiansen ApS Jakob Bjørnkjær Carlsen
Københavns Universitet Michael Thorsager (Suppl.) 

Firma arbejdsmiljørepræsentant
Kemp & Lauritsen A/S Jesper Munk Mejer (Ekstern)
Holst Kristiansen ApS Lasse Bollerup Tang Christiansen
Fredensborg Teknik A/S Christopher Wendel
Engelgaar VVS Teknik Steffen Lund Brinkbæk
ENCO A/S – VVS Søren Juncker

Nye arbejdsmiljørepræsentaner Døde

19.11.44  
Alf Bech Jensen  
død 15/1 2018

26.01.46 
Irwing Gunnar  
Laustsen  
død 27.12 2017
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Uptown nærmer sig toppen
Da UTÆTHEDEN for små tre 
måneder siden besøgte et sjak fra 
firmaet C5 i gang med vand- og 
varmeinstallationerne i det 30 etager 
og 100 meter høje tårn, som bliver det 
mest opsigtsvækkende ved byggeriet 
Uptown Nørrebro på den tidligere 
DSB-grund ved Mimersparken og 
Nørrebro Station, var stemningen god. 
Arbejdet skred frem, som det skulle, og 
akkorden holdt fint.  

Om den kunne blive ved at gøre 
det, var akkordholder Jens Christian 
Stengaard dog ikke sikker på. 

»Jeg har været med på tre højhus-
byggerier, hvor problemet med frem-
kommelighed voksede jo længere, vi 
kom frem, det vil sige op i højderne. 
Jeg har grund til at tro, at det også 
bliver tilfældet denne gang. Hvis jeg får 
ret, må vi have en aftale med firmaet 
om betalingen af for den tid, vi bruger 
på at stå i kø ved hejsene, på ikke at 
kunne få materialerne op eller på ikke 
at kunne komme ud af stedet af andre 
logistiske grunde,« sagde han.

Sjakket var dengang nået til 6. etage 
med deres rørinstallationer. Nu, hvor 
sjakket er på 11. etage, og betonfolkene 
i øvrigt kun mangler at støbe udsigts-
platformen på øverste 30. etage, er 
stemningen stadig god. Man har fået 
sig indrettet.  

Med fast mødetid kl. 06.00 er 
vvs-sjakket på pladsen som nogle af 
de allerførste, og forspringet udnyttes 
til at få materialerne bragt frem, før 

der opstår kødannelser ved hejsene. 
I et arbejde, der som vvs’ernes stiller 
krav til finmotorikken, er det desuden 
befordrende for både velvære og ar-
bejdstempoet, at der står en inddækket, 
kalorifer-opvarmet arbejdsplads klar, 
når folkene rykker fra den ene etage til 
den næste. 

»Der er koldt på 11. etage sådan 
en blæsende dansk vinterdag, og man 
kan ikke trække rør iført pelsforede 
bælgvanter, så det er en helt nødven-
dig vinterforanstaltning,« bemærker 
Jens Christian Stengaard, som ikke har 
fundet det fornødent med en separat-
aftale om betaling for ventetid, selv om 
ventetid forekommer. Han skriver kopi 
og får – har indtil videre i hvert fald 
fået – den godkendt. 


