
 
 

Nyhedsbrev december.    
 

 

Så er julemåneden over os. Julen bliver i år, på grund af COVID-19, lidt anderledes.  

Vi i bestyrelsen håber at i alle får en god jul med jeres familie i det omfang arbejdet og COVID-19 

tillader det. 

Der er til stadighed en del diskussion om betalingen af autorisationen. Lad os slå en ting fast - jo 

længere du venter med få din autorisation, jo billigere bliver den. 

Vi har spurgt Styrelsen for Patientsikkerhed, og de har slået fast, at prisen falder løbende og ender 

på 273kr. i år 2026. 

Herunder ses svaret fra styrelsen: 

” Personer, der ønsker at opnå autorisation som ambulancebehandler, vil skulle indgive en 

ansøgning til Styrelsen for Patientsikkerhed. De pågældende vil skulle betale et engangsgebyr ved 

meddelelse af autorisation. I perioden 1. juli 2019 - 30. juni 2021 vil autorisationsgebyret udgøre 

1.155 kr. Fra 2022 vil gebyrerne falde, indtil gebyret når et permanent niveau i 2026, hvor gebyret 

vil udgøre 273 kr.”  

Så medmindre du skal bruge autorisationen nu, så kan det altså godt betale sig at vente med at få 

den. 

Et andet debatemne, for ansatte i Falck, er de fonde som de betaler til via lønnen. 

De fonde er kommet til i overenskomstforhandlingerne, i stedet for en reel lønstigning til redderne. 

Det generelle for fondene er, at det ved første øjekast ikke virker til at være store beløb, det drejer 

sig om, men når man regner det sammen, så bliver det til mere end de fleste regner med. 

Der er 4 fonde: Kompetencefonden, Den internationale fond, Reddernes udviklingssekretariat og 

Kvalitetsfonden. Udregningerne for hvad hver redder indbetaler kan ses herunder. 

 Kompetencefond. 

10kr pr. md = 120kr pr år + 780kr pr. år. 

I alt pr. år: 1000kr. 

Den internationale fond. 

10øre pr arbejdstime ∙ 1700 timer om året. 

I alt pr. år: 170kr. 

Reddernes udviklingssekretariat. (RUS) 

48øre pr arbejdstime ∙ 1700 timer om året. 

I alt pr. år: 816kr. 



 
 

Kvalitetsfonden. 

25øre pr arbejdstime ∙ 1700 timer om året. 

I alt pr. år: 425kr. 

Totalt pr redder pr. år 2411kr 

De 2411kr er penge som redderne ikke har fået i lønforhøjelse, men som i stedet er lagt i en fond, 

som 3F administrerer. Redderne kan ikke få indsigt i om pengene bliver brugt, eller hvad de bliver 

brugt til, for 3F vil ikke ligge regnskaber for fondene offentligt frem, selvom det ikke er deres 

penge. 

3F oplyser selv at der er ca. 3000 ansat på redder overenskomsten. Det giver 7.233.000kr om året, 

som en stor del af forsvinder ned i 3Fs lukkede regnskaber. Så udover det kontingent nogle betaler 

til 3F, så koster det også 2411kr. Dermed må 3F være Danmarks absolutte dyreste fagforening, som 

du ovenikøbet også betaler til selvom du ikke er medlem. 

Vi har i den sidste måned også været en tur på Christiansborg og tale med en politiker om 

udfordringerne ved at starte en ny fagforening op og den forskelsbehandling der er, både for jer 

medlemmer og for os som fagforening. Det var et spændende møde og vi aftalte at holde hinanden 

informeret fremadrettet. 

Vi er blevet gjort opmærksom på at der måske er givet et forkert tillæg til reddere der kører 

døgnvagt i Ambulance Syd. 

Der er allerede oprettet en sag på dette og vi venter på en jurists vurdering af det. Hvis du mener at 

du har noget til gode, skal du selvfølgelig også oprette en sag. 

Vi kører lige nu en lille konkurrence frem til 31.12, hvor du kan vinde et ophold i vores sommerhus 

ved at skaffe et nyt medlem til Reddernes Fagforening.  

Se mere vores hjemmeside eller Facebook.  

Til sidst er der ikke andet at sige end 

RIGTIG GOD JUL 


