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Nyhedsbrev januar. 

 

Nu går vi ind i et nyt og spændende år, og som alle andre får det også os til både at kigge frem 
på det kommende år og tilbage på året der gik. 

Hvis vi starter med at se lidt frem, så får alle dem på 3F OK ny overenskomst i 2020. Som alle 
andre er vi også spændt på, hvad 3F går med til.  

Desværre er det ikke reddernes stemmer der afgør overenskomst, men derimod flertallet i LO, 
da sammenkædningsaftalen ifølge LO er kommet for at blive. Ganske som vi så det 2017, hvor 
85% af de stemmeberettigede reddere stemte nej men alligevel fik trukket resultatet ned over 
hovedet.  

Det har gang på gang vist sig, at arbejdsgiverne er bedre til at bruge den aftale end 
fagforbundene. 

De forhandler små forbedringer for et lille flertal og forringelser for et stort mindretal. På den 
måde kan arbejdsgiveren lige så stille forringe forholdene på det danske arbejdsmarked, 
samtidig med at fagforeningerne roser demokratiet og Den Danske Model. 

Men mon ikke de, med det rette pres, vil tænke sig om og lave en bedre overenskomst end 
sidst. 

I Reddernes Fagforening er vi kommet med et enkelt kampagne fremstød, der viser hvordan vi 
ser en kommende OK og der er flere på vej i det nye år.  

Internt i Reddernes Fagforening  er vi kommet så langt, at vi er begyndt at kigge frem i tiden og 
planlægge begivenheder. Vi har tillige oparbejdet en økonomi der gør, at vi har råd til at deltage 
i begivenheder.  

Det betyder blandt andet at vi i 2020 vil deltage med 2 mand til Folkemødet på Bornholm d. 11-
14 Juni. Har du et sommerhus, et værelse eller lignende i eller omkring Allinge vi kan leje i den 
periode, så må du meget gerne kontakte os på kontakt@reddernesfagforening.dk 

Vi regner også med at 2020 bliver det år hvor vi køber det første sommerhus som vores 
medlemmer vil kunne leje. Det er vores konflikt opsparing der nu har så mange penge stående, 
at vi skal investere dem for ikke at betale negative renter.  

Vi skal da også kigge lidt tilbage på hvad vi har opnået det sidste år. Et år som også er vores 
første fulde år som en fagforening. 

Vi, i Reddernes Fagforening, har i 2019 været bisidder til flere samtaler og opstartet 27 faglige 
sager, hvor kun 3 mangler at blive afsluttet.  

Fra vores medlemmer hører vi ikke andet end ros for samarbejdet med vores juridiske bagland i 
samarbejdet med DFH, som løser udfordringerne på bedst mulige måde og i samarbejde med 
bestyrelsen og det enkelte medlem.  
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Vi har blandet os i de offentlige debatter, skrevet flere læserbreve og debatindlæg og skrevet 
ud til samtlige regionspolitikere, der er i gang med at sammensætte de nye præhospitale 
udbud. Dette har vi gjort for at være sikre på, at reddernes arbejdsvilkår bliver skrevet ind i 
udbuddene og dermed ikke bliver det der konkurreres på, nu hvor økonomien vægter så tungt 
som det gør. 

Vi har deltaget i et præhospitalt møde i Region Sjælland hvor Benny Jørgensen fortalte om deres 
tanker og ideer til det kommende udbud, og vi gav vores holdninger til det de kom med og ideer 
til at gøre det endnu bedre. Vi talte også om uddannelse og om at ST burde have en reel 
uddannelse.  

Vi har efter længere tids undersøgelser og overvejelser fået lavet en refusionsmulighed til jer der 
vil søge kompetencefond på det private arbejdsmarked. Vi, i bestyrelsen, synes ikke at det er den 
bedste løsning vi har fundet, men det er den løsning som hjælper vores medlemmer bedst 
muligt. Vi har allerede nu på 7 måneder udbetalt 37 kompensationer. Vi er rigtig glade for at I har 
søgt kompetencefonden, bliv endelig ved med det vi har budgetteret med at mange flere af jer 
søger. Vi har lige gennemgået de sidste og udbetalt til dem der har søgt og er berettiget.  

Jeg vil gerne takke hele bestyrelsen for det store stykke arbejde de har lavet. Intet er nemt, men 
sammen med jer kan det lade sig gøre og lade sig gøre på en måde så alle bliver hørt og hvor vi i 
fællesskab finder den bedste løsning. Vi er begyndt at holde 3-4 seminarer om året for at øge 
samarbejdet og sammenholdet i bestyrelsen, til gengæld holder vi nu alle vores 
bestyrelsesmøder online. Dette er meget mere effektivt end at mødes fysisk, da vi kommer fra 
hele landet. Jeg glæder mig til alle de udfordringer der kommer i 2020 og glæder mig til at løse 
dem sammen med jer.  

Et af de emner vi kommer til at arbejde meget mere med, er 48 timers reglen. Vi er i gang og 
skal nok komme med en klar udmelding når vi og vores jurister er helt klar til det.  

Følg med her på mail, på Facebook eller vores hjemmeside reddernesfagforening.dk 

Til sidst vil jeg endnu en gang huske jer på at passe rigtigt godt på jer selv, specielt nytårsaften. 
Husk at bruge briller og høreværn og lad være med at gå ud af bilerne, før området er sikkert.  

Med disse ord er der ikke mere end at ønske jer et rigtigt godt nytår.  

 
Med venlig hilsen 
Rune Lynge Rasmussen 
Formand for Reddernes Fagforening 
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