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Så er sommeren endnu en gang ved at være ovre - vi i bestyrelsen håber at I alle er kommet godt 
igennem den og har nydt de dage med godt vejr vi har haft. 

Sommer betyder desværre for mange af os mere arbejde, da vi enten er selvafløsende, skal gå 
normvagter eller supplerings vagter. Desværre er det os reddere der skal knokle, for at firmaerne 
kan give et så billigt bud som muligt. Alle firmaer prøver på den ene eller anden måde at trække 
timer uden for feriesæsonen ind i feriesæsonen og det gøres på denne måde. 

Selvom det kunne være rart, har vi i bestyrelsen ikke holdt helt fri i ferien. Vi har desværre haft 
nogle medlemmer, som har haft brug for hjælp. Det har blandt andet igen drejet sig om nogle 
enkelte tillidsrepræsentanter, som igen ikke har kunne holde sig til reglerne. Men endnu en gang 
viser det sig, at hvis man kontakter ledelsen og oplyser om situationen, så bliver der rettet op på 
det. 

Lad dette være en opfordring til at bruge de muligheder, der findes til at indberette 
uregelmæssigheder eller decideret chikane.  
Vi står altid til rådighed, hvis du som medlem har brig for råd eller assistance. 

Vi holder bestyrelsesmøde i uge 33. Der vil vi for første gang udbetale penge til dem der har søgt 
kompensation for det gebyr som den private kompetencefond tager i vores branche. 

Så hvis du har betalt et gebyr og ikke søgt kompensation endnu, skal du skynde dig at gøre det på 
vores hjemmeside. 

Inden sommerferien var vi til en møde på Falck stationen i Gentofte. Der har været en del 
udfordringer for de lokale tillidsfolk, som blandt andet er blevet ekskluderet fra bestyrelsen i CF 
for illoyal opførsel. De ville høre muligheden for, at rykke sammen over til os med brandfolkene. 
Vi måtte desværre skuffe dem med, at vi er en fagforening for ambulance og st-reddere, men at 
vi hellere end gerne vil hjælpe brandfolk og hvem der ellers skulle have lyst, til at starte op lige 
som os. Vi har lavet alt forarbejdet og alt hvad vi har kan andre kopiere. 

Da det ikke kan lade sig gøre at samle brand og ambulancefolk hos os, anbefalede vi at de starter 
lokale klubber op, som er uafhængige af hvilken fagforening du er med i, så man på den måde 
styrker sammenholdet på stationen. 

På Lolland har de startet en lignende klub op, som er uafhængig af fagforeningstilhørsforhold. 

I region Midt starter regionen pr 1.9 op med deres egne ambulancer, hvilket imødeses med 
spænding.  

Her viser der sig endnu et eksempel på at vi skal have en branche overenskomst på tværs af 
landsdelene.  
Desværre ses det, at det tillæg der gives ved f.eks. stationsbytte i Region Syd  ikke gives i Region 
Midt, selvom de kører under samme OK.  
Arbejdsgiverne er desværre alt for gode til at forhandle lokalaftaler hjem til deres egen fordel 
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