
 
 

Nyhedsbrev februar. 

 

Vi er nu kommet god i gang med 2021. Om det er i år at vi får hverdagen tilbage igen kan vi 

kun håbe på.  

Første skridt for at vende tilbage til en ”normal” hverdag, er at vi bliver vaccineret. Desværre har det vist sig 

at være en større udfordring for os reddere. I nogle regioner går det godt og i andre halter det bagefter. Vi i 

Reddernes Fagforening håber, at i alle tager imod vaccinen, når I kan få den.  

 

Der er endelig lidt nyt med vores sag mod skat, men det eneste nye er, at vi skal i retten til november om 

alt går vel. Dog er vi allerede blevet varslet, at det måske godt kan blive rykket til starten af 2022.  

I forhold til 48 timers sagen, så er der desværre ikke noget nyt. 

 

Der er gang i udbuddene rundt om i landet. I Region Midt er det afgjort, i Region H er de ved at 

prækvalificerer bydere og i Region Sjælland er de begyndt på de indledene manøvre.  

Vi i Reddernes Fagofrening har selvfølgelig været på forkant med begivendhederne og sendte allerede 

sidste sommer et brev ud til alle regionspolitikkerne, hvor vi huskede dem på at indskrive forhold der 

forbedre vores arbejdsvilkår og trivsel. I det udbudsmateriale der er sendt ud til prækvalifikationen i Region 

H, kan vi se at de på nogle punkter har lyttet til os. Jeg har vedhæftet en gennemgang af det foreløbige 

udbudsmateriale og taget udklip som jeg syntes er interessante. 

 

Vi er som sagt taget hul på et nyt år og med nyt år følger også en ny generalforsamling. Vi planlægger 

vanenstro at afholde den i maj. Vi ved allerede nu at vi får brug for nye og inovative kræfter og vil opfordre 

dig til at begynde at tænke på om det måske kunne være dig. Som altid kræver det ikke noget af dig, bare 

ar du deltager i møderne (som er online for det meste) og at du har lyst til at ytre dine holdninger og lytte 

til andres.  

 

 

 

 

 


