Nyhedsbrev oktober.
Så er sommerferien for os reddere helt officielt slut.
Vejret har været til at ligge og slappe af på stranden eller ved poolen, men vi i
bestyrelsen har også brugt tiden på at kigge frem og tilbage.
Selvom det er kedeligt at tale fagforening i sommervarmen, kan vi se på vores
hjemmeside, at I stadig kommer ind og ser på den. Vi er også blevet flere. Den sidste
måned er der igen kommet gang i det, og vi er blevet ca. 10 % flere, så vi nu er 440
medlemmer.
Sommervarmen har desværre også ramt nogle enkelte tillidsfolk, som har trådt lidt ud
over firmaregler og etiske regler. Vi er sammen med vores jurister ved at undersøge,
hvilke konsekvenser dette skal have for de enkelte personer.
Vi har også fået 6 andre sager ind, som vi sammen med fagkonsulenterne og juristerne
arbejder på højtryk på at få løst hurtigst muligt. Af hensyn til dem, som sagerne
omhandler, vil jeg ikke komme mere ind på dem her.

Reddernes
Fagforening
c/o t Faglige Hus
H.J. Holstvej 3
2605 Brøndbyvester

Vi har brugt sommeren på at få lavet 5 små film om Reddernes Fagforening. De film
ligger lige nu på forsiden af vores hjemmeside. Del gerne filmene og kom evt. gerne med
emner til nogle kommende film.
Det første møde med vores lokalrepræsentanter er blevet afholdt. Vi ser frem til
samarbejdet med dem og glæder os til, at de får planlagt møder lokalt, så vi i
bestyrelsen kan komme lidt ud og møde jer.
Hvis du skulle have lyst, kan vi stadig godt bruge flere lokalrepræsentanter. Du kan få
mere at vide om det, hvis du skriver på kontakt@redderensfagforening.dk
Da vi jo altid gerne vil have flere medlemmer, har vi forhandlet en helt fantastisk aftale
hjem, som både giver en gave til en værdi på 500 kr. til dig og til det medlem, som du
finder. Der står mere om dette på vores hjemmeside
http://reddernesfagforening.dk/bliv-medlem
Vi hører stadig, at vi er en døgnflue, og at vi ikke økonomisk kan hænge sammen, hvilket
vi endnu en gang må dementere.
Vi hænger økonomisk rigtig godt sammen med det antal medlemmer, vi har nu.
Tidsmæssigt hænger det også sammen for bestyrelsen; vi har noget at se til, men er ikke
overbelastede. Vi har stadig masser af overskud til at gøre foreningen bedre og endnu
mere målrettet for reddere.
Der vil fremover være et nyt punkt i vores nyhedsbreve, som omhandler, hvad der sker i
de forskellige regioner. Her må I gerne komme med oplysninger, hvis der sker noget i
din region.
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Hvad sker der rundt om i Danmark:
Region Nord:
Der er et udbud om akut- og lægebiler i gang. Afgørelsen på udbuddet er blevet udskudt
en gang.
Region Midt:
Regionen er i gang med at hjemtage 4 lægebiler og de har oplyst at de vil hjemtage 2-4
ambulancer i 2019. Det betyder, at det kommer nogle rokader blandt det personale,
der bliver, men som altid er det jo ikke vores stillinger, der er til fare for at blive i
overskud. Der er højest nogle, der skal skifte fra en privat til en offentlig overenskomst.
Region Syd:
Bios sagerne kører stadig. Nogle fagforeninger er tættere på at have afsluttet deres end
andre.
Region Hovedstaden:
Der har regionen sat nogle flere ambulancer ind i de kontrakter der er, for at mindske
belastningen, hvilket giver en endnu større mandskabsmangel.

Region Sjælland:
Her er der også mandskabsmangel.

Med venlig hilsen
Reddernes Fagforening
www.reddernesfagforening.dk
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