Nyhedsbrev januar 2021.

Først og fremmest et farvel til et år, vi nok alle helst havde været foruden og et håb
om et helt anderledes år forude.
Vaccinationerne er i gang derude og måske er netop DU også ansat af din region til at hjælpe til
med dette arbejde, der forhåbentlig kan være første skridt tilbage mod normalen.
Netop det at du som redder kan deltage i dette arbejde, er for os reddere indlysende - men i flere
regioner skulle man først mindes om, at vi også er i stand til at udføre denne opgave.
Vi har i Reddernes Fagforening søgt aktindsigt i region Midtjyllands beslutning om som det første
sted i Danmark gøre brug af ikke uddannet personale hen over jul og nytår.
Grundet covid-19 er der udstedt en dispensation til dette, som i endnu ukendt omfang er taget i
brug.
Vi ønsker blandt andet belyst hvilke andre tiltag, der er foretaget inden dette drastiske tiltag er
taget i brug.
Vi anser det som et middel, der kun kan anvendes i aller yderste nødstilfælde og i øvrigt behæftet
med en masse ubesvarede spørgsmål.
Det og flere andre eksempler understreger endnu engang, hvorfor faget trænger til EN
fagforening, der kan tale vores sag i systemet.
Reddernes Fagforening har i forbindelse med regionens overtagelse af en stor del af
ambulancekørslen i Region Midt rettet henvendelse til samtlige regionspolitikere med en
voksende bekymring fra vores kollegaer omkring løn- og arbejdsforhold.
Om det er derfor vides ikke med sikkerhed men fakta er, at et punkt på januars møde i
Sundhedsudvalget er i hvert fald en klarlægning af reddernes to overenskomster overfor
regionspolitikkerne.
Nyt år - nye muligheder.
Har du gode forslag til RF - spørgsmål eller kommentarer til bestyrelsen, er du altid velkommen til
at kontakte os på Kontakt@reddernesfagforening.dk
Husk på vi har vores lækre fritidshus på Fyn, der udlejes til en rigtig god pris.
Se mere på vores hjemmeside reddernesfagforening.dk

