
 
 

Nyhedsbrev november.  
 

 

COVID-19 har igen fået fat i landet, og det betyder igen flere ture med patienter, hvor vi skal 
overholde COVID-19 restriktioner. I gør et fantastisk arbejde med at passe på jer selv og patienterne. Bliv 
ved med det, selvom det til tider er surt at skulle i dragten/forklædet igen. Vi kan ikke gøre andet end at 
følge myndighedernes retningslinjer og bruge vores sunde fornuft. 

Desværre er det ikke altid at dem, der tager imod opkald for borgerne, er helt opdaterede på hvad der skal 
være OBS COVID-19 og hvad der ikke skal være, så bliv ved med at spørge ind til symptomer og tag jeres 
forholdsregler. 

I forhold til vores skattesag, så har vi nu sendt vores stævning til skat, og nu venter vi igen på dem. 

48 timers sagen er der intet nyt i, men der dukker flere og flere overtrædelser op. 

 Det ser desværre ud til, at alle de sædvanlige julefrokoster er aflyst i år. Det betyder forhåbentligt et lidt 
mindre beruset klientel præhospitalt, men det betyder også at vi ikke kan komme til vores egne og at vi 
ikke har den mulighed for at blive rystet sammen på holdene/stationerne eller med vores eksterne 
samarbejdspartnere. Vi, i bestyrelsen, håber I kommer godt ind i julen på trods af dette års afsavn. 

 Som I måske har læst andre steder, så er det afgjort, hvem der fremover skal drifte ambulancerne i Region 
Midt fra 1.12 2021. 

Der var 5 mulige leverandører i spil, men regionen har valgt selv at hjemtage 60% og resten 40% driftes af 
Falck. 
Iflg. regions formand Anders Kuhnau kunne regionen selv have hjemtaget hele driften og haft en 
besparelse, men man har valgt, for konkurrencens skyld, at have en privat leverandør også. 

I Reddernes Fagforening kender vi selvsagt ikke de enkelte bud, men præmisserne som ikke efterlod megen 
mulighed for at hente besparelser pga. meget specifikke krav til udstyr og biler, forudbestemte lokationer, 
der skulle lejes af regionen og uddannelse der foretages af regionen selv. 

Derfor frygter vi, at det må være på selve overenskomsten og arbejdsforholdene, der kan hentes 
besparelser, hvor FOA tilsyneladende kan levere billigere end 3F. 
Vi mener i Reddernes Fagforening, at det endnu engang understreges, at en brancheoverenskomst kunne 
have gjort en forskel her. Det havde gjort at vi havde været mange bekymringer foruden.  

Mange kollegaer skifter nu igen job og arbejdsvilkår - mange går markant ned i løn for samme arbejde, 
andre skal køre færre døgn, men får eks. mindre ud af at køre mange minutter om natten.  

Hvis I har nogle kollegaer som går og overvejer at skifte fagforening, så husk dem på at de får de første 3 
måneders gratis fagforening hos os. Det giver dem ca. 1000 kr. ekstra til julegaverne. De er desuden altid 
velkomne til at kontakte os i bestyrelsen og høre nærmere om vores arbejde, og hvordan vi arbejder for jer. 

Med venlig hilsen. 
Reddernes Fagforening 


