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Kære medlemmer og kollegaer. 
 
 
I Reddernes Fagforening har vi modtaget henvendelser fra medlemmer, der føler sig 
forskelsbehandlet af enkelte lokale 3F tillidsrepræsentanter i Region Midt. 
Kollegaer holdes ude fra informationer om vagtomlægninger, rokader og poster på de lokale 
stationer.  
I bestyrelsen ser vi med stor alvor på dette og følger op på hver enkelt sag.    
I et brev til regionsdirektør I Falck Midtjylland, har et medlem efter at have oplevet at blive 
udelukket fra information om en konkret vagtrokade derfor spurgt til, om TR har levet op til de 
forventede forpligtelser, når man som TR ikke videregiver informationer fra ledelsen til kollegaer 
som ikke er medlem af 3F. 
Hertil svarer direktør I Falck Midtjylland at TR har handlet forkert og i modstrid med de 
forventede forpligtigelser. Han medgiver dog også, at det er et ledelsesmæssigt ansvar og at 
ledelsen også har fejlet, samt at ledelsen er forpligtet til, at alle medarbejdere selvfølgelig har 
adgang til alle informationer af sådanne karakterer.   
Desuden er det til en hver tid den lokale ledelse, der afgør, hvem der ansættes i hvilke stillinger 
og ikke den lokale TR eller FTR. Dette er også fra en tidligere sag bekræftet overfor RF af Falcks 
HR-afdeling. 
I Reddernes Fagforening anerkender vi selvfølgelig, at man som medlem af en ikke 
overenskomstbærende fagforening, ikke informeres om ting der foregår internt i den 
overenskomstbærende fagforening, lige som vi forbeholder os retten til kun at informere vores 
medlemmer om hvad der sker internt hos os.  
Til gengæld har vi en klar forventning om, at tiltag og beslutninger der vedrører alle på en 
station fremover køres efter "bogen", og at alle parter lever op til deres forpligtelser. 
 
Hvis du som medlem hos os oplever at reglerne ikke bliver overholdt, står vi i Reddernes 

Fagforening klar til at hjælpe dig. 

 

 

Med venlig hilsen  
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