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HUSK AT
ANMELDE DIN
ARBEJDSPLADS
TIL KREDSEN

Få besøg af opmåleren når du starter en
ny plads op. Mange af de priser firmaerne
tilbyder ligger under opmålingen.
Henrik Baltzer - tlf. 51 53 31 84
Esben Malling - tlf. 51 53 31 87

LEDEREN
Går det snart den anden vej!
Danmark har lige nu en fantastisk økonomi og ledigheden
har aldrig været lavere. Det ser vi jo i begge vores fag, hvor
det næsten ikke er muligt at opdrive en ledig VVS’er eller
Skorstensfejer.
Umiddelbart forudser alle eksperter, at det vil fortsætte
mange år fremover, hvilket jeg bestemt håber de får ret i.
Desværre ser jeg begivenheder som kunne pege i den anden
retning. Dansk økonomi er jo helt afhængige af ud-landet og
især af USA, hvor vi desværre ser bekymrende tendenser –
Sandsynlig stigning i renten, mangel på råstoffer, stigende
inflation og, ligesom i Danmark, faldende aktiekurser.
Samtidig har de fleste lande stoppet deres Corona hjælpepakker, så det er der min bekymring ligger! Er verden og
dermed også Danmark, på vej mod en økonomisk nedtur?
Vi ser allerede nu at renten stiger herhjemme, hvilket ikke er
et godt tegn.
Vi i Blik og Rør og vores a-kasse, skal stå parat hvis ledigheden igen bliver stor, både med en acceptabel understøttelses niveau, som virkelig trænger til et løft, men også med
et stort og stærkt tilbud om efteruddannelser til de ledige.
Mange medlemmer har haft alt for travlt til at efteruddanne
sig imens vi har den gode beskæftigelse og en evt. ledighedsperiode er altid et godt tidspunkt til kompetenceløft.
Måske er det et forhåbentlig forkert kig ud i fremtiden, så
lad os blive i nutiden:
Inflationen i Danmark ligger på sit højeste i meget lang tid
og dermed er værdien af den tjente krone, faldet.
Derfor er det tvingende nødvendigt at få forhandlet lønstigninger hjem NU. Hellere i dag end i morgen. Hvor meget kan
man spørge. Det er forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads, men 10 kr. på timerne lyder bestemt ikke forkert.
Der skal herfra lyde et held og lykke og god kamp derude.
På kredsens vegne
Ole Wiil

ANMELDTE BYGGEPLADSER:
Ribe VVS
Helsingør Plejehjem

SH-installation
Ny kontorhus
Ny Skole Sydhavnen
Herlev storcenter
Hillerød boliger
Nordhavn boliger
Hedehusene DSV Haller

Poul Sejer Nielsen vvs
Mørkhøj Renovering Boliger
Nærum Renovering Bolig
Lille strandvej Renovering Bolig
Emdrupvej Renovering Boliger
Bygma Amager

John Jensen VVS

Nordhavn Østerlandsret
Nordhavn bolig
Hedehusene boliger
Papirøen boliger
4 stk Byggepladser, boliger ved City 2
Skole Ørestaden
Bolig Ørestaden

Gunnar Kristensen VVS
Frederiksberg Plejehjem
Nordhavn Ungdomsbolig
Ishøj Renovering Kontor
Multihal Ringsted
Frederiksberg Kontor renovering
Plejehjem Tingbjerg
Skole Frederiksværk

Becko VVS
Tuborg havn Boliger
Gentofte Boliger
Helsingør Badeværelser

Flindtholt
Papirøen Sprinkler
Carlsberg Sprinkler Boliger og kontor
Dybbølsbro Sprinkler Boliger
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EU-MINDSTELØN

EU-mindsteløn
kommer tættere på, men
forhandlingerne
kan gå i hårdknude

Forslaget om en fælles EU-mindsteløn bevæger sig videre
i EU-systemet, og jeg frygter at dagen, hvor det bliver til
reel lovgivning, kommer tættere og tættere på. Heldigvis
er der stadig bump på vejen, og kampe vi kan kæmpe for,
at forslaget bliver kasseret.
Mindstelønsforslaget kan rive tæppet væk under den danske model, og det kan blive et lønloft, der trækker lønnen
for mange danske lønmodtagere ned i en lavtløns sump.
Og derudover er der ingen, der ved, om den rent faktisk
kan hæve lønningerne rundt om i resten af Europa. Derfor
har jeg ærligt talt lidt svært ved at forstå, hvorfor der er
andre end virksomhedsledere og falske fagforeninger, der
synes godt om ideen. Men det er der desværre mange, der
gør i EU-systemet. De tror, at mindstelønsforslaget kan
være en lynhurtig medicin mod lave lønninger rundt om
på kontinentet. Det er der bare ikke meget, der tyder på,
hvis vi kigger på erfaringer fra eksempelvis Tyskland og
Bulgarien.
Derfor så jeg måbende til, da EU-Kommissionen i 2020
præsenterede deres forslag. Hvorfor vil de ødelægge vores
arbejdsmarkedsmodel til ingen verdens nytte, tænkte jeg.
Lige siden har jeg kæmpet indigneret mod, at EU skal
blande sig i danske lønninger. Jeg har forsinket og forhalet
processen og talt dunder for, at arbejdsmarkedets parter
selv skal kunne forhandle danskernes lønninger - uden

indblanding fra EU. Det har gjort mig til en lidt upopulær
skikkelse blandt jubeleuropæerne i Europa-Parlamentet.
Men hvad betyder det, når det er den danske model, der
er på spil?
Efter en rundtur i de forskellige EU-institutioner er forslaget nu kommet til den sidste fase. Parlamentet,
Kommissionen og Rådet skal forhandle og blive enige om,
hvordan det endelige forslag skal se ud. Jeg vil være helt
ærlig og sige, at det lige nu ikke ser alt for lyst ud. Men alt
håb er ikke ude.
For heldigvis kan mindstelønsforslaget stadig ryge i
vasken. Jeg trøster mig ved, at det slet ikke er uset, at
forhandlingerne mellem de tre institutioner går i hårdknude, og at store lovforslag derfor bliver sat på pause
til evig tid. Parlamentet går nemlig ind til forhandlingerne
med en holdning, der er meget mere vidtrækkende end
det, som Rådet og Kommissionen lægger op til.
Derfor kommer jeg til at fortsætte med at snakke med
politikere, fagforeninger, arbejdsgivere og eksperter om
hvorfor, det her forslag er tudetosset. Det ser måske
sort ud, men det er for tidligt at give op.
Hilsen
Marianne Vind
Medlem af Europa-Parlamentet
Havdrup
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Nyt fra A kassen i kredsen:
Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag
FA-K er i gang med at sende breve ud til alle de
medlemmer der har ret og mulighed for at få udbetalt skattefrit efterlønsbidrag, desværre har der
været en del tekniske problemer med at få sendt
brevene ud.
Det har gjort at brevene til medlemmerne er lidt
forsinket, nogle medlemmer har fået brevet og
andre medlemmer mangler brevet. Brevet er på
vej til de sidste medlemmer.
Brevet sendes kun til de medlemmer der er i
målgruppen.

Målgruppen består af medlemmer, der:
• Er født efter den 1. januar 1959.
•	Er tilmeldt efterlønsordningen, og som ikke
tidligere har fået efterlønsbidraget udbetalt.
•	Ikke har nået efterlønsalderen/fået udstedt et
efterlønsbevis før den 1. januar 2022
Hvis du ikke er i målgruppen, kan du ikke få dit
efterlønsbidrag udbetalt skattefrit.
Skattefriheden gælder dog kun for efterlønsbidrag
indbetalt til a-kassen til og med den 10. oktober
2020. Efterlønsbidrag indbetalt efter den 10. oktober
2020 skal der betales 30% i afgift.
Muligheden for udbetaling af skattefri efterlønsbidrag er KUN i perioden 1. januar 2022 til 30. juni
2022, hvor du kan træde ud af efterlønsordningen
og få dit efterlønsbidrag tilbagebetalt skattefrit.
Læs mere her: https://fa-k.dk/news-single/skattefri-udbetaling-af-efterlonsbidraget

Konsekvenser af et fravalg af
efterlønsordningen:
En udbetaling af efterlønsbidraget betyder, at du
for altid har fravalgt efterlønsordningen. Hvis du
fravælger ordningen, mister du din mulighed for
at gå på efterløn.
Et fravalg af efterlønsordningen betyder også, at
du ikke kan optjene skattefri præmier.
Du vil ej heller kunne få et seniorjob.

Tidlig pension
Flere af vores medlemmer har ønsket at benytte
sig af muligheden for tidlig Pension og i den forbindelse ønskes udmeldelse af a-kasse. Udmeldelse
af a-kassen er den samme selvom du går på Tidlig
Pension, så når du beder om udmeldelse kan
det tidligst ske til udgangen af måneden plus en
måned. Hvis du ønsker udmeldelse af a-kassen,

kan det ikke fortrydes og du vil miste alle dine
a-kasserettigheder og a-kasse anciennitet.
Udmeldelsen skal ske skriftligt.

Digitale samtaler
Mens der har været Corona Restriktioner, har det
været muligt, at a-kassen har kunne afholde digitale samtaler. Pr. 01.02.2022 hvor alle restriktionerne forsvinder skal alle ledige medlemmer møde
op til personligsamtale på deres Kredskontor.
I særlige tilfælde kan der aftales telefonmøde.

Fritagelse for betaling af medlems-bidrag
til a-kassen lærlinge og elever
Der er mulighed for at alle lærlinge kan blive fritaget
for betaling af medlemsbidrag til a-kassen, hvis du er:
• Under 30 år
•	Lærling/elev på en uddannelse af mindst
18 måneders varighed
•	Sammenlagt med din lærling-/elevløn ikke har en
indkomst på mere end kr. 232.212 (2022) pr. år.
DAGPENGESATSER, EFTERLØNSSATSER 2022
Dagpenge

Fuldtid:
19.351/
mdr

Deltid:
12.901/
mdr.

Dimittend m. forsørgelses- Fuldtid:
pligt
15.868/
mdr

Deltid:
10.579/
mdr.

Dimittend u. forsørgelses- Fuldtid:
pligt
13.836/
mdr.

Deltid:
9.224/
mdr.

Efterløn 100% sats

Fuldtid:
19.351/
mdr.

Deltid:
12.901/
mdr.

Efterløn 91% sats

Fuldtid:
17.609/
mdr.

Deltid:
11.470/
mdr.

Øvrige satser: ring til a-kassen 46 34 00 98/97– tast 2
Indkomstkravet
(inden for 3 år)

Fuldtid:
Deltid:
246.924 kr. 164.616 kr.

Arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse (G-dag):
893/dag og en halv: 447/dag

Kontingentsatser
A-kassen:
Efterlønsbidrag:
Fagligt kontingent Kredsen:
Nedsat fagligt kontingent
(længerevarende sygdom) Kredsen:

521/mdr.
521/mdr.
240/mdr.
105/mdr.
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SPØRGEHJØRNET?
Kære Blik og Rør
Jeg er 3. års lærling i et firma i Næstved, og vil rigtig
gerne, når nu det igen er muligt, prøve at deltage i 1. maj
arrangementer, som jeg kun har hørt omtalt af
kollegaer og lærekammerater på skolen.
I det firma jeg er ansat, er der udover mester kun en ældre svend og så mig som lærling. Jeg har spurgt svenden
om jeg som lærling også har fri den 1. maj, han mente ja
men var ikke sikker. Da jeg efterfølgende forhørte mig
hos mesteren var svaret et klart nej, jeg skulle møde på
værkstedet den dag og rydde op i værktøj og materialer.
Derfor er mit spørgsmål til jer: har jeg fri og hvis ikke,
kan jeg så selv tage en fridag for at opleve 1. maj i Næstved?
Bedste hilsner Poul

Kære Poul!
Nu har du ikke skrevet om du er VVS-lærling eller skorstensfejerlærling. Da der gælder forskellige regler for de
to fag, er her svaret for begge områder:
Alle VVS’er svende som lærlinge har fri 1. maj.
Det gælder også under evt. skoleophold. VVS-lærlinge
har frihed med fuld løn, mens voksenlærlinge får dækket fridagen ved udbetaling fra SH-konto eller Fritvalgskonto efter samme regler som svendene.
For skorstensfejere er det kun svende ansat i København
Skorstensfejervæsen, som har fri 1. maj med den til enhver tid gældende løn.
Det vil sige at skorstensfejerlærling og skorstensfejersvende ansat i provinsen, herunder Næstved, ikke har ret
til fridag med løn.
Man kan altid efter aftale med sin mester, selvfølgelig
anmode om en feriefri dag den 1. maj hvis man er skorstensfejer svend eller lærling.
Jeg håber du må få en god oplevelse og møde mange
kammerater til 1. maj

Sjælland-Bornholm
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HELT SORT
Efteruddannelses oversigt for skorstensfejere til kredsbladet
Hvis man kigger på tallene for, hvor mange der har søgt efteruddannelse
fra 2015-2019 er det virkelig HELT SORT
2015
2016
2017
2018
2019

-

217 kursister
356 kursister
271 kursister
229 kursister
136 kursister

Så herfra skal der på det kraftigste lyde en opfordring til at benytte sig af de
kursus tilbud der er på Skorstensfejerskolen i Tønder. Husk at det er jeres overenskomst sikrede
ret at komme på efteruddannelse og dygtiggøre jer, hvis i eventuelt vil skifte arbejdsgiver.
Samtidig står der også i vores overenskomst, at der senest 1. februar hvert år skal udarbejdes
en kursuskalender for hver enkelt medarbejder, netop for at imødegå, at man kun kommer
på kursus, hvis der er tid i overskuddet, det er jeres ret ! Brug den.
Der er ingen begrænsning på, hvor mange kurser i må deltage i hvert år.
BRUG JERES OVERENSKOMST SIKREDE RET TIL AT BLIVE OPDATERET I TØNDER
Landsformand Kim Bast og Formand for Skorstensfejere i Nord/Midtjylland Hans Jørgen Mortensen

MESTERSKOLEN HVORFOR?
På EUC-syd i tønder udbyder man i samarbejde med
Skorstensfejerlaugets faglige udvalg, en mesteruddannelse for skorstensfejere.
Beskrivelsen af denne uddannelse fremgår af en brochure
hvor der bl.a. står:
Med uddannelsen får du et fagligt kompetenceløft, og du
bliver styrket i din personlige udvikling. Skorstensfejerlederfagene giver dig redskaberne til at kunne lede en virksomhed, og du får udarbejdet en forretningsplan, som
kan danne grundlag for opstart af egen virksomhed.
Tankerne bag denne uddannelse, var at give den
enkelte skorstensfejer svend, de kompetencer der
skulle til at for at søge et distrikt, og dermed starte
egen virksomhed op.
Dette har været en klar målsætning fra såvel
Skorstensfejerlaugets som fra skorstensfejersvendene igennem mange, mange år. Lauget og
repræsentanter fra forbundet, kunne indstille, til den enkelte kommune en dygtig,
egnet svend til at komme i betragtning til et
ledigt distrikt.
Men sådan er det ikke mere….. Mesterstillinger og distrikter bliver i dag så godt som

aldrig slået op. Enten går de i arv til familien eller bliver solgt til den højst bydende. Denne praksis er blevet forstærket år efter år, og branchen er i dag et helt liberalerhverv,
hvilket det ser ud til at Lauget stiltiende accepterer.
Risikoen for at svende, som ønsker mere end bare at være
ansatte, starter op som ”frie fejere” er blevet forstærket.
De kan finde de områder og kommuner hvor fejning ikke
bliver opkrævet via skatten, og selv starte egen virksomhed op- både uden mesterskole bevis og uden at være en
del af Lauget eller fagforeningen.
Fagets fremtid er truet- ikke kun ved forkerte oplysninger til brugerne om skadelighed ved sod, eller grundet den grønne omstilling, men af en åbenbart bevist
negligering af realiteterne, ved at fordeling
af distrikter skal gå til den bedste og ikke
den højstbydende.
Allerede i dag findes der mestrer der har
købt flere distrikter, og ikke engang nabo distrikter, og hvis den udvikling fortsætter kunne
hele skorstensfejer hvervet vel lige så godt blive
overtaget af en virksomhed som ISS?
Landsformand Kim
Bast Skorstensfejerkredsen
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BORNHOLM

Henrik fra Axel Sørensen VVS

Blik og Rør Kreds Sjælland-Bornholm har været en
tur rundt på øen en hverdag i uge 2 for at møde vores
medlemmer og tale om grøn omstilling, lokalaftale
En ting vi kunne konstatere var, at der I flere virksomheder var aftaler om mange forskellige ting, men ikke
mange har lavet en underskrevet aftale.
På covid testcentret i Rønne, mødte vi tillidsrepræsentanten Henrik Molter fra Axel Sørensen El / VVS / Ventilation i Rønne. Henriks opgave lå ret fast her, da han
hver dag skulle tilse alle wc kværne på det midlertidige
testcenter. Henrik skulle sikre sig, at kværne virker og
samtidig udfører de arbejdsopgaver inden for vvs der
var behov for. Henrik brugte 1-2 timer pr. dag alle ugens
dage også lørdag og søndag, som dog deles med en
kollega.

Søren fra Flemming Svendsen VVS

Senere på dagen tog vi mod Tejn og der mødte vi Søren
Olsen fra virksomheden Flemming Svendsen VVS i
Rønne. Søren var i gang med at renovere et gammelt
hotel, der skal blive til 4 lejligheder. Hotellet er købt af
en arkitekt, som selv står for byggeriet. Søren har hjulpet arkitekten med at sikre at varmeanlægget bliver
optimeret. Han har b.la. fået skiftet alle radiatorventiler
til trykstyret, så man ikke skal indregulere strengventiler og forindstille radiatorventiler. Søren er hele tiden
med til at løse opgaven, da der ikke er tegninger over
VVS-projektet og det betyder selvfølgelig et meget tæt
samarbejde med bygherren.

Sjælland-Bornholm
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RUNDT...
Når Søren starter på en ny opgave, har han altid tre
ting med. En kunstige blomst for hyggens skyld, et
strygebræt som bruges til afsætning, da det er let at
transportere, vejer ikke meget, er smalt, kan justeres i
højden og den sidste ting er hans hjemmelavet stol til
arbejde i lave højder, det består af en cykelsaddel med
sadelpind, og en stor træklods der er skåret til, så den
kan vippe.
I Sandkås var det en medarbejder fra virksomheden
VVS Bornholm vi mødte. Lars Peter, som også er tillidsrepræsentant i virksomheden, var kaldt ud til manglende varme i et hus. Lars Peter laver serviceopgaver
flere steder om dagen. Det giver mange afvekslende
arbejdsopgaver og Lars Peter møder en masse forskellige kunder. Vi fik en god snak om grøn omstilling,
lokalaftale og nødvendigheden af efteruddannelse, for
hele tiden at følge med i den rivende udvikling der er i
branchen.

Søren fra Flemming Svendsen VVS

Leif Mogensen direktør i LM VVS i Tejn kørte forbi os på
Kystvejen og vi kørte efter og hilste på ham ved værkstedet i Tejn. Vi fik en god snak om arbejdsopgaver og
han kunne godt bruge en svend mere, da de havde
travlt. Vi talte om indtjening og omkostninger ved en
lærling, og Leif ville overveje om ikke tiden var inde til at
uddanne sine egne dygtige svende.
Ved Hotel Griffen i Rønne mødte vi virksomheden FL
Svendsen VVS, hvor en de ansatte Andreas Lindberg er
fast svend på hotellet ved arbejdsopgaver der. Denne
dag skulle Andreas selv skifte en radiatorventil og hans
kollegaer Rudi Andreasen (arbejdsmiljørepræsentant)
og Thomas (ny voksenlærling) skiftede nogle tærede
rør i kælderen.
Andreas er glad for at arbejdet på hotellet og kender
hver en krog der. Det er vigtigt påpeger han, da det er
et stort anlæg, hvor det kan være svært at finde alle
ventiler, når man fx skal lukke for varmen hvis man ikke
er kendt med stedet.
Voksen lærlingen Thomas var kommet fra kokkebranchen, og selvom VVS-faget er en del anderledes
end kokkebranchen var han supertilfreds med sin uddannelse, men tænke også, at han selvfølgelig en gang
imellem kunne lave mad til kollegaerne, hvis han savner
sit gamle job.

Lars Peter fra VVS Bornholm
fortsætter på næste side
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Blik & Rør
Vi talte med dem om valg af tillidsrepræsentant og de
fordele, der er for virksomheden og medarbejderne i at
have en, som kan formidle informationer begge veje. Vi
talte også om grøn omstilling med udfasning af oliefyr,
bedre indeklima mm. og vigtigheden i at efteruddanne sig.
Dagen sluttede med at vi mødte nogle svende fra virksomheden Kaj Larsen VVS fra Nykøbing Sjælland, her
var det to kollegaer Hans Hansen og Simon Pedersen
som var kommet til Bornholm med færgen og nu var
i gang med at lave nogle boliger for Eurodan. Denne
gang var de kommet for at foretage montering i et hus
og lave noget efterhjælp på et andet hus. De var godt
rutinerede med at bygge Eurodan huse, så normalt
brugte de omkring en dag på rør i gulvet, en dag på
dåser og rør i væg, en dag på varmepumpen og en dag
til montering. Planen er at de forsat skal bygge flere
typehuse på Bornholm.
Husk at du kan møde Kredsen på kontoret, Fabriksvej
1, Rønne i lige uger, mandag og tirsdag (foreløbig) eller
altid ringe til Rene 46 34 00 97 – 51 53 31 85.

Andreas, Rudi og Thomas fra Flemming Svendsen

For at sikre at alle har de kompetencer der skal bruges i
fremtiden, opfordrer vi jer til at tage på kurser inden for fx:
Køl/Varmepumper – Ventilationsindregulering – Styring af droner til blikarbejde – El teknik – L-AUS - Fjernvarme – Vandinstallationer- IOT mm.

Hans fra Kaj Larsen VVS

Gå på Forbundets hjemmeside www.blikroer.dk
under Uddannelse og ind under Efteruddannelse,
her finder du kursus-kataloget eller på www.
amukurs.dk
Har du været ansæt 32 uger i virksomheden, har
du i VVS-overenskomsten med TEKNIQ ret til to
ugers kursus pr. år.
Thomas og Rudi fra Flemming Svendsen VVS

Blik & Rør
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KREDSEN HAR FÅET EN NY MEDARBEJDER

Vores nye kollega er Brian Holgersen. Brian kommer fra 3F med over 20 års erfaring
med bl.a. organisering, kvalitetsløft af lærlingenes uddannelsesforløb, kørt faglige
sager og andre ting.
Brian er uddannet tømrer, 54 år gammel og bosiddende i Næstved. Han starter i
Kredsen mandag d. 14. februar 2022.
Vi byder Brian velkommen.

NY A-KASSE MEDARBEJDER

Kredsen byder velkommen til vores nye A-kasse sagsbehandler Tina Vallø. Tina kommer
med mange års erfaring såvel med medlemsservice som vejledererfaring, og hun har i
mange år arbejdet inden for a-kassesystemet med såvel rådgivning og sagsbehandling.
Kredse Sjælland-Bornholm, håber I medlemmer vil tage godt imod Tina, når i møder
hende, og ser frem til mange års godt samarbejde på kontoret.

Tillidsrepræsentants møde Uge 3 I Næstved og Roskilde
Der var stor enighed og forståelse for at vi alle måtte
tage et større ansvar, så vi beholder så meget arbejde som mulig.

Kredsen afholdt et møde for tillidsrepræsentanterne
i Næstved mandag d. 17. januar med 5 deltager og i
Roskilde torsdag d. 20. januar 2022 med 5 deltager.
Mødet omhandlede de kommende lokalforhandlinger og lokalaftaler.
Møderne var desværre ramt af sygdom grundet
Corona.
Der var desuden en hel del gode andre emner der
blev vendt på møderne herunder om det arbejde der
”forsvinder” fra vores fag, enten fordi det udføres af
andre faggrupper eller det kommer som præfremstillet byggekomponenter på byggepladsen.

Der var også enighed om, at man skulle prøve at
få kollegaer til at tage efteruddannelse, dette var
selvfølgelig med henblik på den Grønne omstilling
men også almindelig efteruddannelse.
Miljø- og affaldsproblemer i vores fag blev også
drøftet, og der var enighed om at grossisterne godt
kunne bruge meget mindre indpakning, de burde
kordinere deres kørsel og både groosisterne og virksomhederne bør investere i El biler som et bidrag til
et bedre klima.
Der var mange gode forslag til de kommende lokalforhandlinger, så som, seniorordning og mulighed
for at flytte kursusdag til næste kalender år osv.
Alle bør huske på at man har ret til en årlig lønforhandling hjemme i virksomheden!
Tak til de tillidsrepræsentanter som brugte en aften
for at styrke forholdene for deres kolleger og ikke
mindst for at huske på deres lærlinge..

11
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Kredsen har besøgt vores kollega Skorstensfejer
Frank Andersen fra Kalundborg
Frank var heldig da han en mandag i januar faldt ned fra et
tag. Ejendommen er et landsted, hvor alting ser velholdt
ud, så Frank havde ikke tænkt det kunne gå så galt, som
det gjorde. Tagfoden er ca. 2,7 m. over terræn og der er 8
trin på taget, som er et stålpladetag der ligner tegl, taget
er ca. 45 grader. Frank når næsten op til ryggen, da trinet under ham forsvinder. Han river alle trin med ned og
lander på jorden, får en flænge i hoved og mister hukommelsen. Der bliver tilkaldt hjælp og både ambulance og
redningshelikopter ankommer. Frank er sluppet heldigt
med et fald fra 4,5-6 meter. Han er stadig ikke på toppen
og har ondt i ryggen samt øm flere steder. Kredsen har
været forbi ejendommen og prøvet at danne sig et overblik over situationen.
Det første vi så var en velholdt ejendom, hvor alt står
knivskarpt. Vi kunne konstatere, at de afrevne trin (vinkeljern) og skruer lå på jorden.
Skruerne var forbavsende korte ca. 30 mm og har været
monteret i toppen af bølgen på tagpladen. Trinet har en
tykkelse af ca. 4 mm, så skruen, alt efter underlaget,
havde måske kun fat i max. 10 mm af lægten. Selve taget

er monteret med de samme skruer i bunden af bølgen, så
lægten ligger lige under og har fat med alle 30 mm.
Arbejdsgiverne er forpligtede til at kontrollere, at stiger og
andet tagudstyr er i forsvarlig stand før det tages i brug.
Arbejdsgiveren må i Kredsens øje stå for kontrol af sikkerhedsudstyr på ejendommen og kontrollere, hvad materiale og styrke tagtrin har samt sikre sig at, der er brugt
rigtige skruer, og at de er forsvarligt fastgjort.
Frank kommer nogle gange som den eneste på værkstedet til fyraften, han kunne derfor have ligget længe
på jorden, hvis ikke han selv havde ringet efter hjælp da
det skete ca. 9.15. Derfor må vi opfordre til, at man har en
løbende kontakt mellem ansatte og mester i løbet af dagen og sikre sig alle kommer hjem.
Vi er taknemmelige for at Frank ikke er kommet mere til
skade og ikke er slået helt invalid, som mange andre, der
falder ned fra højder. Frank er 63 år og har to børn og børnebørn, han glæder sig til pensionsalderen, hvor han kan
nyde sine to skønne børnebørn. Kredsen takker for kaffen
og håber Frank slipper uden mén.

Blik & Rør

side

13

Lej Roskilde Afdelings Sommerhus i Lalandia
Digestien 115 L, 4970 Rødby
Huset er i to plan, 103 m2 med plads til max. 8 personer.
Huset består af stue/køkken, badeværelse m/spa og sauna,
toilet, bryggers og 3 værelser. Der er vaskemaskine og
tørretumbler i bryggers og køkkenet er udstyret med
blandt andet: køle/fryseskab, opvaskemaskine, glaskeramisk komfur, elkedel. microovn og kaffemaskine.
Der kan tjekkes ind på ankomstdagen fra kl. 15.00 og der
skal tjekkes ud senest kl. 10.00 på afrejsedagen, hvis andet ikke er aftalt. Nøgler til sommerhuset udleveres og afleveres i Centrets reception.
Hvis du er utilfreds med rengøringen, skal du gøre opmærksom på dette i receptionen, hurtigst muligt efter ankomst. Sengelinned, håndklæder, viskestykker, karklude
medbringes.
Ødelægges noget af inventaret SKAL dette meddeles Blik
og Rør-Roskilde. Huset vil jævnligt blive gennemgået for
eventuelle mangler.
Alle opholdspriser er inklusiv adgang til Aquadome (badeland), Monky Tonky Land (legeland) og slutrengøring.
Der følger 8 adgangskort/armbånd med til huset.
Strøm er eksklusiv og skal afregnes direkte til Blik og RørRoskilde efter forbrug. Både ved ankomst og afrejse skal
elmåleren aflæses og aflæsningerne skal sendes på sms
til mobilnummer 30 55 71 15 eller pr. mail på:
afd84_l115@outlook.dk
Lejemål samt priser: Højsæson:

Børnenes sommerferie samt ugerne 1, 7, 8, 42 og 52
Mandag til søndag			
6.000 kr.
Resten af året:
Mandag til søndag
Tirsdag til søndag
Torsdag til søndag
Mandag til torsdag
Fredag til søndag
Strøm afregnes efter forbrug pr. kw.
Depositum pr. ophold

4.500 kr.
4.000 kr.
3.500 kr.
3.000 kr.
3.000 kr.
4 kr.
1.000 kr.

En hund må medtages imod en merbetaling pr. overnatning 75 kr.(Ved mere end 4 overnatninger betales max
300 kr.)
Hvis du ønsker at leje sommerhuset, eller har du spørgsmål til udlejningen, skal du kontakte Rasmus Andersen på
SMS til mobilnummer 30 55 71 15 eller pr. mail på:
afd84_l115@outlook.dk

Husets indretning

Kontak

side
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SKILLS 2022

Foto: SkillsDenmark/Søren Schnoor

Sjælland-Bornholm

Foto: Søren Schnoor

Udover Danmarks mesterskabet bliver der også konkurreret på europæisk og på verdensplan. EuroSkills vil blive
afholdt i 2023 i St. Petersborg i Rusland. Og to år efter skal
Danmark være vært for EuroSkills i 2025, hvor mesterskaberne finder sted i Herning.
Desuden mødes de dygtige unge også hvert 2. år til
verdensmesterskabet som finder sted i Shanghai, Kina i
oktober 2022.

Danmarks mesterskabet i godt håndværk afvikles i år i
Høng fra den 28. – 30. april 2022, og selvfølgelig deltager
der også dygtige repræsentanter for vores faggrupper.
Mangel på håndværker i dag og i fremtiden, burde få
unge og deres forældre til at drage mod Høng, så man
ved selvsyn kan opleve og mærke, hvad en dygtig og stolt
håndværker er.

EuroSkills arrangeres af den europæiske Skills-organisation WorldSkills Europe. Og Danmark har som sagt fået
rettighederne til at afholde denne i 2025 i Herning.
Tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen har sagt ja
til at stå som formand for EuroSkills, når den kommer til
Danmark

Omkring 300 unge er med som deltagere, hvor de kæmper inden for de forskellige fag om at blive landets bedste
i hver deres fag. Men efter vores mening er alle der vælger
at tage en erhvervsuddannelse vindere:
• De får en god uddannelse
•	De har de bedste muligheder for at videre – og efteruddanne sig
•	De sikrer sig en fornuftig løn, såvel under uddannelsen
som senere i livet
• De er med til at bevare de stolte og hæderkronede fag

Poul Nyrup siger i en artikel til SkillsDanmark at: ”Samfundets behov for veluddannede folk og især folk på de faglige uddannelser har altid været et vigtigt anliggende for
mig i mange år. Og at vi skal opnå 100.000 flere faglærte
frem mod 2030 er næsten noget personligt for mig. Derfor ser jeg EuroSkills som en enorm stor mulighed for at
løfte det faglige uddannelsesområde. Og jeg føler også en
forpligtigelse til at bruge min tid som statsminister til at
gøre noget godt – til at gavne de faglærte og erhvervsuddannelserne, siger han.

Sjælland-Bornholm
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ASBEST SAMRÅD

Asbest på dagsorden. Vejen mod et Asbestfrit Danmark
med udgangspunkt i asbest sagen fra Espergærde.
Onsdag den 19-01-2022 var der samråd på Christiansborg i beskæftigelsesudvalget. Der var flere gode aktive
medlemmer af både Blik og Rør samt 3F der var mødt op
for at høre hvad Ministeren havde at sige.
Samrådet var indkaldt af enhedslistens Christian Juhl, og
hvor beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard måtte
svare på spørgsmål fra udvalgets medlemmer omkring
asbestproblemet i den danske boligmasse.
Der blev spurgt ind til den konkrete sag fra Espergærde,
hvor 4 VVS-kollegaer fra et stort firma i Nordsjælland var
i gang med en større renovering. På denne opgave blev de
asbestudsat flere gange.

Da Blik og Rør kreds Sjælland – Bornholm og Forbundet
mente der var tale om grov uagtsomhed fra firmaets side
blev der indgivet en politianmeldelse mod firmaet. Der
er rejst kritik af Politiets og Arbejdstilsynets håndtering af
denne sag, som desværre hele 2 gange blev henlagt (syltet), og til sidst endte med at falde for forældelsesfristen
på 2 år. Til stor frustration for vores 4 medlemmer, Kreds
og Forbund.
Efter samrådet, fik vi en uformel snak med Peter Hummelgaard, han udtrykte forståelse for vores problemer
med arbejdsmiljøet, og han vil indkalde de andre partier
til drøftelser om asbest til foråret.

side
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NYE ARBEJDSOPGAVER
Vi havde aftalt med tillidsrepræsentant Jan Gade, kollegaen Andreas Olesen og den ene ejer Christof Strelander
fra Greenpipe Faldstamme Relining, om at mødes for at
se det arbejde de udfører med renovering af eksisterende
faldrør.
Firmaet udfører arbejde i hele Danmark og vi mødte dem
på en opgave i en ejendom på Amager. Det første der
foretages, er selvfølgelig en afdækning af adgangsveje og
væggene i boligen. Herefter afmonteres wc, afløbet fra
håndvask, køkkenvask og vandlåse derefter renses faldstammen med kæde og spuling med vand hvis dette er
nødvendigt. Det rensede faldrør udtørres så med varm
luft, og der foretages en tv-inspektion og dokumentation
af faldstammen før påføringen af 4 gange Polyurethan (ind
vendig belægning i faldrøret). Efterfølgende laves en ny
tv-inspektion af resultatet som kvalitetssikring.
Virksomheden har beregnet, at man ca. sparer udledningen af 100 kg CO2 pr. lejlighed til gavn for miljøet, ved
denne metode fremfor at skifte faldstammen. En ”normal”
udskiftning har jo omkostninger med nye materialer: faldrør, bæringer, støbning og nye fliser m.m.
Virksomheden blev stiftet i 2011 og arbejder nu på at det
både skal være vandrør og faldrør de kunne renovere.
Christof blev medejer i 2018, hvor man dengang havde 1
bil, virksomheden er ekspanderet siden og nu har man 7
biler med 2 medarbejder på hver, der forventes en stadig
vækst.

Ejer christoffer og TR Jan

Andreas

I dag bliver ca. 70-80 % af faldstammer udskiftet ved
renoveringen i boliger, men virksomhedens forventninger
er, at det indenfor 5-7 år, vil blive reduceret til 20-30%,
og resten vil kunne ”nøjes” med en belægning som den
Greenpipe udfører nu.
Jan og Andreas er glad for deres job og ikke mindst for,
at udstyret ikke er specielt tungt. Der er en pumpestation oppe på etagen og herfra bruges ca. 12 mm armeret slanger op til lejligheden, hvor tv- inspektionen forgår
samtidig med, at der sprøjtes belægning i faldrøret.
Vi talte med Jan, om der var nogen lokalaftale i virksomheden. De havde masser af aftaler men ikke på skrift. Det
vil man se på, så alle er enige om, hvilken aftaler der ligger.
Kredsen takker ledelse og medarbejder for at vi fik lov til
at se deres arbejde.

Bootcamp fredag d. 5. til søndag d. 7. november 2021
Blik & Rør Ungdom havde inviteret lærlinge fra hele landet til at deltage i efteruddannelse for lærlinge ”Bootcamp”, dette blev afholdt på Gladsakse Teknisk Skole
(TEC). Vi ankom til skolen og en pølsevogn sørgede for aftensmad til de 60 lærlinge, som deltog. Efter maden var der velkomst og rundvisning på skolen. Fredagen sluttede med et oplæg om fremtidens VVS. Lørdag startede vi workshop
med stor aktivitet i de 4 kurser: Fjernvarme, Varmepumper & Køl, Blik og Dimensionering af vand & Afløb samt AutoCad. Lørdag aften sluttede vi af med gokart
og spisning.
Vi sluttede søndag efter frokost, hvorefter turen gik hjemad. Lærerne på skolen
var overraskede over det store engagement, som lærlingene udviste og det havde
været en fornøjelse at undervise så mange, der ville gøre noget ekstra ud af deres uddannelse. Blik & Rør Ungdom takker alle for deltagelsen og håber at mange vil deltage igen i Ålborg til
september 2022.
HUSK: Hold øje med forbundsbladet. Når der bliver mulighed for at deltage i Bootcamp 2022, du
vil modtage en SMS fra Forbund/FAK med oplysning om, at der er post på MIN SIDE:
https://blikroer.dk/minside, som du logger på via din nemid.

Blik & Rør
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PERS VVS
Kenan installerer udelukkende varmepumper og gaskedler og de laver ca. en gaskedel og en varmepumpe pr.
uge. Kenan er glad for sin lærling Nicas, som tegner til at
blive en dygtig svend. De arbejder godt sammen og Kenan
har allerede givet Nicas flere selvstændige opgaver, som
han løser.
Kenan siger med et smil, at han ser sit arbejde som en
slags kunst. Der er tit udfordrende med at få installationen
til at være der og ikke mindst til at se pæn ud og samtidig
sikre der også er plads til isolering. Kenan er glad for at
være i Pers VVS, der er mange gode kolleger. De er omkring 15 svende og 4 lærlinge, men har ingen tillidsmand
for nuværende. En skriftlig lokalaftale var der heller ikke,
men en masse forskellige aftaler var der blevet indgået.
To ansatte, Kenan og Nicas fra Pers VVS, i Regstrup var i
gang med at skifte et pillefyr ud til en varmepumpe, da vi
kom forbi for at få en snak med dem.
Kenan er 38 år og uddannet energimontør i 2004, han
har kølecertifikat og ønsker nu også at få et gascertifikat.
Nicas er startet i lære for knap et år siden i april 2021 som
energispecialist og syntes VVS arbejdet er både udfordrende og spændende.

I snakken med Kenan og Nicas drøftede vi selvfølgelig
også efteruddannelse og gav dem det råd at tale efteruddannelsesplanlægning med kollegaer og virksomhed, og
her ville det bestemt også hjælpe kollegaerne at få valgt en
tillidsmand, der kunne være et talerør mellem svende/
lærlinge og virksomheden.

OPSLAGSTAVLEN
8
5
9

2

4
3

1

6

3

7
1
6

8

4

Hver række vandret og hver række lodret
skal indeholde tallene fra 1 - 9.

2

9

5

Sådan gør du:

3

Endvidere skal hver af de 9 bokse
også indeholde tallene fra 1 - 9.

7

Ingen række eller boks må indeholde
det samme tal 2 gange.

9

8

4
7

5

6

Send ind og deltag i lodtrækning
om et gavekort.
Løsning sendes til kreds-kontoret

Vinder af Soduko: John Halvorsen
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Slutmuffen
med de små nyheder
Et nyt arbejdsmarked
I de seneste 20 år har hver tredje arbejder på vores arbejdsmarked været ansat i en atypisk ansættelse, viser
tal fra Forskningscenter for Arbejdsmarked- og Organisationsstudier.
Det danske overenskomstsystem er bygget op omkring
ideen om den faste fuldtidsansættelse, men denne undersøgelse viser bl.a. at der også er et andet arbejdsmarked
i Danmark – det er gruppen af atypisk beskæftigede, som
enten ikke har en fast stilling eller færre timer end fuld tid.
Det drejer sig blandt andet om ansatte på marginal deltid (under 15 timer om ugen), tidsbegrænset ansatte og
freelancere. Der er selvfølgelig arbejdstagere som frivilligt
vælger en atypisk beskæftigelse, fordi de ønsker fleksibilitet i arbejdslivet – men også mange arbejdsgivere ønsker
netop at bruge fleksibel arbejdskraft.
Mange af disse ansatte har ingen rettigheder herunder
overenskomster, og mange har en løn som de ikke kan leve
af, og må derfor finde andre muligheder for lønindtægter.
Uddannelsesklausuler
I forbindelse med efterårets kommunalvalg, stillede forbundssekretær i 3F Søren Heise i Netavisen Pio følgende
vigtige krav til kommunerne:

“Grøn omstilling også i regioner og kommuner sker med
hensyn til beskæftigelsen, medarbejderne og evt. nødvendig efteruddannelse.”
“Det er også afgørende, at kommunerne sørger for, at
langt flere unge får et godt skoleforløb og et ordentligt
kendskab til de erhvervsfaglige uddannelsesmuligheder,
ikke kun de boglige.”
“Kommunerne kan samtidig bidrage til fair konkurrence
og ordentlige lærlinge- og praktikpladser ved at stille uddannelsesklausuler, når man udbyder opgaver til private
leverandører.”
“Udbud skal også altid være med arbejdsklausuler,
så medarbejderne sikres sædvanlige løn- og arbejdsvilkår. For at undgå, at klausulerne nøjes med at være
pæne ord i kontrakten, skal der både være kædeansvar,
kontrol og konsekvens, hvis der sker brud på klausulerne.”
Blik og Rør Kreds Sjælland og Bornholm kan kun støtte
op om disse krav, og vil løbende følge op på at disse også
bliver overhold og gennemført her i vores område.

Blik & Rør
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KREDS SJÆLLAND-BORNHOLM: AFDELINGER
Slagelse afd. 71

71

Formand:
Henrik Jellev
Tlf. 22 94 06 76
henriktandrupjellev@
me.com
Kasserer:
Stig Stærk Larsen
Tlf. 51 53 31 88
ssl@blikroer.dk

Helsingør afd. 81

72

Køge afd. 72

73

Formand:
Jørgen R. Nielsen
tlf. 22 91 22 13
nielsen243@msn.com

Formand:
Jesper Pedersen
tlf. 22 56 62 20
kub.ped@gmail.com

Kasserer:
Robert Hansen
Tlf. 40 58 15 55
robert.l.h69@gmail.com

Kasserer:
Claus Dennis Hansen
tlf. 26 12 21 69
clausdennishansen@yahoo.dk

Der er ikke åbent den første
torsdag i måneden mere

81

Hillerød afd. 82

82

Formand:
Rene H. Larsen
tlf. 51 53 31 85
rhl@blikroer.dk

Formand:
Ole Wiil-Andersen
tlf. 51 53 31 82
owa@blikroer.dk

Kasserer:
Torben Petersen
tlf. 22 54 95 30
jmp1950@live.dk

Kasserer:
Brian Marker
tlf. 52 50 09 58
brianmarker@hotmail.com

Åben efter aftale
Strandgade 46,
3000 Helsingør ved Metal

Skorstensfejerne
Kbh.City afd. 85

Næstved afd. 73

85

Skorstensfejerne
Kbh.omegn afd. 86

86

Kalundborg
afd. 83

83

Kasserer:
Christian Lærkeholm
tlf. 29 24 76 75
laerkeholm18@gmail.com

87

Formand:
Jens Clausen
tlf. 40 18 55 80
jens.wc@live.com

Formand:
Kim Bast
tlf. 22 15 29 90
kimbast56@yahoo.dk

Formand:
Rolf Møller Hansen
tlf. 60 73 99 89
rolf.m.hansen@me.com

Kasserer:
Henrik Tejnø
tlf. 40 28 22 47
tejnoe@os.dk

Kasserer:
John Lund
tlf. 22 12 78 73
john-lund@hotmail.dk

Kasserer:
Martin Andersen
tlf. 20 44 57 96
ma-andersen@hotmail.com

Lærlingebestyrelsen Club 8
Formand: Kasper Gregersen Jørgensen - afd. 84
tlf. 21 48 32 07 kavjoergensen@gmail.com

Formand:
Michael Skaarup
tlf. 51 53 31 83
mcs@blikroer.dk
Kasserer:
Michael Probst
tlf: 20 73 06 50
fam.probst@hotmail.com

Roskilde afd. 84

84

Kasserer:
Per S. Sørensen
tlf. 23 23 06 77
psps@mail.dk
Åbent 1. torsdag i måneden
kl. 16.00-17.o00
Grønnegade 14,
4000 Roskilde

Bornholm afd. 91
Afventer en kommende
generalforsamling

Landsudvalget VVS
& suppleant:
21483207

Kasserer: Jerica Regine Gayanilo - afd. 82
tlf. 25 69 46 11 - janet2pm@hotmail.com
Patrick Bro-Larsen - afd. 84 - tlf. 53 55 41 47 - pb@gyrstingevvs.dk
Hysni H. Fejza - afd. 72 - tlf. 42 53 14 41 - fejsa.h@gmail.com
Ken Nellesø - afd. 71 - tlf. 27 97 52 05 - kennellesoe@hotmail.com

74

Formand:
Rasmus D. Andersen
tlf. 27 14 28 15
rda73@outlook.dk

Formand:
Kim S. Petersen
tlf: 22 57 50 72
rallydk@sol.dk

Skorstensfejerne
Sjælland afd. 87

Lolland-Falster
afd. 74

Kasper Gregersen Jørgensen - afd. 84
tlf. 21 48 32 07 - kavjoergensen@gmail.com
Andreas Baagøe Olsson - afd. 84
tlf. 20 61 84 24 - abo93@hotmail.dk
Hysin H. Fejza - afd. 72
tlf. 42 53 14 41 - fejsa.h@gmail.com
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MOTION FOR SMILEBÅNDET
Den langsomme blikkenslager
To naboer snakker om en blikkenslager, som de begge
har haft til at sætte tagrender op på deres rækkehuse.
Den ene nabo: ”Jeg kan altså ikke forstå det.
Jeres hus og vores hjem er lige store, og
blikkenslageren var kun fire dage om at sætte
tagrender på jeres hus, men tre uger om at sætte
dem op på vores?”
Den anden nabo: ” Det kan jeg godt forklare.
Vi har en søn på otte år, I har en datter på 19”

2 fanger sidder i fængsel og snakker.
Den ene spørger den anden.
Hvad sidder du inde for?
På baggrund at jeg har en bygningsfejl.
Det kan man sgu da ikke sidde inde for.
Jo for lange fingre og for korte ben.

En klient henvender sig til en advokat,
forelægger sine problemer og spørger
om advokatens honorar.
Jeg kan besvare tre spørgsmål for
5.000 kr. svarer advokaten.
Er det ikke lovlig meget?, spørger klienten.
Det er muligt, svarer advokaten.
Hvad er Deres to næste spørgsmål?

Ledige d. 15. februar 2022
Afd.

medlemmer

ledige

Procent

7024

208

2,96 %

342

12

3,51 %

7366

220

2,99 %

Forbundet
VVS
SKF

15-64-8586-87

Forbund VVS+SKF.

Kreds VVS
Jylland

11-33

1825

41

2,25 %

Fyn

41-63

1482

27

1,82 %

Sjælland

71-91

1616

56

3,47 %

1. læreår

10

2101

84

4,00 %

7024

208

2,96 %

København
Forbund VVS.

Afd. VVS
71 Slagelse

154

7

4,55 %

72 Køge

120

4

3,33 %

73 Næstved

191

8

4,19 %

74 Lolland-Falster

69

2

2,90 %

81 Helsingør

120

4

3,33 %

82 Hillerød

283

4

1,41 %

83 Kalundborg

53

4

7,55 %

84 Roskilde

570

23

4,04 %

91 Bornholm

56

0

0,00 %

Kreds VVS.

1616

56

3,47 %

VVS lærlingesatser pr. 1. marts 2022:
kr. pr. time

akkord % af sv. løn

69,60

30%

1/2 timer

41,80

2. læreår

80,25

40%

0/2 timer

91,30

3. læreår

100,15

50%

4. læreår

115,15

70%

5. læreår (EUX)

126,45

Voksenlærling

127,60

Arbejdsdreng u/18

73,20

Jylland
Fyn
Sjælland
Forbund SKF.

15

107

2

Kan evt. forhandles
til højere %

Lærlinge, opsparingskonto / Fritvalg udgør 9,5 %
Voksenlærlinge, SH udgør 13% / Fritvalg udgør 13,5 %
Smudstillæg udgør 10,05 kr. pr. time, der betales for minimum 3 timer pr. dag,
hvis du har arbejde, der indebærer smudstillæg.

Skorstensfejer lærlingesatser pr. 1. marts 2022:
voksenlærling
KBH

Kreds SKF

pr. uge

pr. time

alm. lærling
pr. uge

pr. time

1. læreår

5.849,49

158,09

2.619,17

70,79

1,87 %

2. læreår

5.936,79

160,45

3.492,23

94,38

64

80

1

1,25 %

3. læreår

6.024,10

162,81

4.365,29

117,98

85-86-87

155

5

3,23 %

4. læreår

6.111,41

165,17

5.238,35

141,58

342

7

2,05 %

Opsparingskonto / fritvalgskonto 5,50%
voksenlærling

Afd. SKF
85 City

overtidsbetaling

Provinsen

alm. lærling

pr. uge

pr. time

pr. uge

pr. time

5.402,05

146,00

2.418,83

65,37

10

0

0,00 %

1. læreår

86 Omegn

20

0

0,00 %

2. læreår

5.482,68

148,18

3.225,10

87,16

87 Sjælland

125

5

4,0 %

3. læreår

5.563,30

150,36

4.031,38

108,96

Kreds SKF.

155

5

3,23 %

4. læreår

5.643,93

152,54

4.837,66

130,75

