
      
 

 

Forbundsmeddelelse nr. 119 – af 7. december 2018 
 

 

* Det Offentlige Beredskabs Landsforbund * Solrød Center 57, 1. th., 2680 Solrød Strand * 

* www.dobl.dk * Tlf. 98 97 16 00 * Mobil 21 46 00 50 * E-mail dobl@dobl.dk * 

 

 
 

Udsendte mails siden seneste forbundsmeddelelse: 
4. september 2018. Referat fra generalforsamling & invitation til mindehøjtidelighed. 

19. september 2018. Nye løntabeller og indsatsledervagtbetaling pr. 1. oktober 2018 

22. september 18. Mail med revideret løntabeller. 

23. oktober 2018. Nye overenskomster – beredskabspersonale i chef- og lederstillinger. 

 
****************************************** 

Ny branchevejledning for redningsdykning og overfladeredning. 

Der er udarbejdet en ny branchevejledning af BAU transport og engros om redningsdykning og 

overfladeredning – se medsendte fil. 

I vejledningen kan du bl.a. læse om definitionen og uddannelseskravene til redningsdykker, 

dykkerassistent, dykkerleder, medhjælpere samt overfladeredder.   

Desuden gennemgås sikkerheden og godt arbejdsmiljø ved redningsdykning og overfladeredning. 

  

Du kan finde andre vejledninger vedr. brand og redning her: http://bautransport.dk/brand-og-

redning/brand-og-redning 

 
****************************************** 

 

Ny Hovedorganisation pr. 1. januar 2019. 
 

 
Rødt og grønt er logoet for den nye hovedorganisation, som har fået navnet Fagbevægelsens 

Hovedorganisation, som følge af fusionen mellem FTF og LO pr. 1. januar 2019. 

Den nye hovedorganisation bliver talerør for 1,4 millioner lønmodtagere. 

De serviceordninger som DOBL havde i FTF, såsom juridisk ordning, hjælp med arbejdsskader m.v. 

fortsætter i den nye hovedorganisation.  

DOBL havde post adresse hos FTF og pga. fusionen er bygningen i Niels Hemmings Gade sat til salg.  

Derfor flyttede vi vores postadresse til Solrød Strand og fik adressefællesskab med HI (Organisationen 

for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur- og Fritidssektoren).  

HI er ligesom DOBL en del af Forhandlingskartellet.  
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* Det Offentlige Beredskabs Landsforbund * Solrød Center 57, 1. th., 2680 Solrød Strand * 
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Ny medlemsfordel – HI´s feriehuse.  

Som medlem af DOBL kan du nu leje de 2 sommerhuse HI råder over. 

Husene er beliggende ved Bønnerup Strand og på Marielyst – se medsendte fil 

Hvis du vil gøre brug af tilbuddet, så husk at skrive DOBL efter dit efternavn. 

Du kan leje sommerhusene her: www.h-i.dk 
 

 

****************************************** 

 

Ny oversigt over hvad en indsatsledervagt giver i 2019. 

Der er udarbejdet en ny oversigt over vagtbetalinger for 2019 - se medsendte fil.  

I oversigten er den overenskomstmæssige stigning af vagthonoraret pr. 1. april 2019 medregnet. 

Nutidskronerne i oversigten er opgjort efter fremskrivningsprocenten pr. 1. oktober 2018. 

 
****************************************** 

Husk dine medlemsfordele – Advokatbistand ved færdselsuheld under 

udrykningskørsel. 

DOBL stiller juridisk bistand til rådighed for medlemmerne, hvis du skulle blive sigtet i forbindelse 

med et færdselsuheld under udrykningskørsel. 

Er du impliceret i trafikuheld, vil politiet som regel gerne have en forklaring fra dig eller måske 

ligefrem afhøre dig med en sigtets rettigheder. 

Vent med at udtale dig – du har ikke pligt til at udtale dig på uheldsstedet. 

Oplys, at din fagforening altid stiller en advokat til rådighed og du ønsker at gøre brug af denne 

mulighed, inden du udtaler dig. 

Kontakt derefter DOBL, hvorefter vi stiller en advokat til rådighed for dig. 
 

****************************************** 

Husk at melde adresseændring. 

Husk at melde adresseændring til DOBL, hvis du flytter. 

Ligeledes bedes du oplyse, hvis du får en ny mailadresse eller nyt telefonnummer. 

Send blot en mail til dobl@dobl.dk. 

 

Med venlig hilsen og med et ønske om en glædelig jul og et godt nytår til dig og din familie. 

 

Michael Petersen 
formand 
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