Nyhedsbrev oktober.
Vi, i bestyrelsen, vil gerne starte med at sige velkommen til vores nye
bestyrelsesmedlemmer.
Det er bestyrelsesmedlem:
Henrik Majland Christensen og Kristian Goul-Jensen.
Derudover har vi også fået en ny suppleant, Daniel Okholm.
Bestyrelsens poster blev fordelt, så formand er Rune Lynge Rasmussen, næstformand Morten
Mølgaard og kasserer Kim Volder Hammershøj.
Vi glæder os til det næste års arbejde og har allerede fået planlagt vores næste seminar.
Der er to ting som vil gå igen i en del nyhedsbreve. Det første er 48 timers sagerne og det andet er
vores divergens med SKAT.
I forhold til 48 timers sagerne, så er der nu kommet endnu en forsinkelse.
De sager vi kører, kører vi på baggrund af enkeltpersoner. Sagerne er blevet accepteret af Region
Syd og de accepterer formentlig også at vi har ret i vores påstand. Problemet er; at for at de vil
acceptere vores påstand, så vil de sikre sig, at FOA og 3F ikke udover dette køre en faglig sag på
vegne af alle ansatte på den pågældende overenskomst.
FOA har allerede accepteret, men 3F lader vente på sig.
Fordelen for redderne ved at køre det på den måde vi, i Reddernes Fagforening, er at den
godtgørelse der evt. kommer, tilfalder den enkelte redder. Hvis der bliver lavet en faglig sag på
vegne af alle reddere på den pågældende overenskomst, så kan et evt. forlig tilfalde den fagforening
der har overenskomsten.
På den måde kan de gamle fagforeninger gøre det næsten gratis for firmaerne der hører unders deres
overenskomst, at de har lavet ulovlige overenskomster. Det kan eksempelvis være for at presse
prisen på redder lønnen.
I forhold til vores divergens med SKAT, så er der intet nyt.
Vi er ved at færdiggøre vores svar til SKAT, om at vi ikke accepterer deres afgørelse og at vi vil gå
i retten med det.
Vi er blevet kontaktet af andre fagforeninger, der også kunne have interesse i en sådan sag. Vi vil
selvfølgelig tage imod alt den hjælp og gode råd vi kan få.

I Region H er der det sidste halve år kommet ekstra fokus på afgangstider. Der er også fjernet talen
på udkaldene, så der nu kun er hyletonen på signeterminalen. Der er samme tone på alle typer ture
og samme reaktionstid på 90sek på alle ture.
Der er indført at bilen skal have rykket sig x antal meter med x antal km/t før uret stopper.
Denne ekstra fokus har medført stor gene for redderne, som generelt har svært ved at nå det.
Det har medført at redderne er begyndt at høre udkaldslyden i deres fritid, og det fjerner fokus fra
patienterne og forberedelsen på mødet med patienten, da man bruger meget tid på registrering af
afgangstider.
Vi, i Reddernes Fagforening, er opmærksom på problematikken og arbejder på hvordan vi kan gå
videre med udfordringerne.
COVID 19 er igen blomstret op og vi må igen konstatere at vi er rigtig gode til at passe på os selv.
Der er ikke så mange smittede reddere, som der kunne have været. Vi vil selvfølgelig opfordre jer
til at bruge jeres sunde fornuft og følge de retningslinjer, som staten og regionerne kommer med.
Desværre er der nogle løse anbefalinger, hvis man har haft kontakt med en konstateret smittet
person og hvad man gør herefter.
Her savner vi klare regler og ikke som nu formuleringer som “bør”, der kan fortolkes af
arbejdsgiver.
Vi oplever, at den enkelte redder kan stå i et dilemma om hvorvidt man skal tage på job eller ej.
Her er et billede af myndighedernes anbefalinger under den spanske syge i 1918.

Der er ikke sket meget siden!
Derudover har vi indført nye muligheder for leje af vores sommerhus, som du kan læse mere om på
hjemmesiden.
Med venlig hilsen.
Reddernes Fagforening.

