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Nyhedsbrev september. 

 

Reddernes Fagforening har for første gang ydet tilskud til de medlemmer der har betalt et gebyr 
til kompetencefonden. 

Gebyret er på 500kr. Oprindelig var planen at udbetale et tilsvarende beløb til jer der havde søgt, 
men da beløbet er skattepligtigt, har vi hævet det beløb vi udbetaler fra 500kr til 600kr. I skal så 
selv indberette til skat at I har modtaget 600kr. 

Reddernes Fagforening mener ikke at det er den mest optimale løsning, men det er den mest 
tilfredsstillende løsning vi har kunnet finde, som hurtigst kunne komme på plads. 

Det er dejligt at I bruger muligheden for at få kompensation for gebyret og vi kan se at I er lige så 
glade for redder faget som vi. 

Næste gange vi udbetaler penge for gebyret til kompetencefonden er i november. 

Vi har i bestyrelsen drøftet hvordan vi kan gøre mere for ST-reddere, men da ingen af os kører 
liggende sygetransport til dagligt og måske ikke har fingeren helt på pulsen, vil vi derfor gerne 
have oprettet en arbejdsgruppe med nogle ST-reddere. 

Det vil ikke kræve det store arbejde af jer og langt det meste vil være online i et 
diskussionsforum. Vi vil blandt andet gerne høre om hvilke udfordringer I har og hvilket faglige 
niveau I ønsker at ligge på. 

Hvis du er interesseret i dette, så skriv til kontakt@reddernesfagforening.dk 

I bestyrelsen kigger vi i øjeblikket blandt andet på gebyret for den nye autorisation.Det er stadig 
meget nyt og langt de fleste af jer har ikke behov for at få den før dem 30 juni 2024.Vores 
anbefaling lige nu er at vente med at få den. Siger jeres arbejdsgiver at I skal have den, så lad dem 
betale for den. Det er et emne der vil komme mere om senere. 

 

 

 

Reddernes 
Fagforening  

c/o Det Faglige Hus 

H.J. Holstvej 3 
2605 Brøndbyvester 
 
 

 

mailto:kontakt@reddernesfagforening.dk

