Forbundsmeddelelse nr. 123 – af 16. september 2019
Nyt om medlemmerne.
Velkommen til nye medlemmer:
• Thomas Nørgaard, viceberedskabsinspektør, Helsingør Kommunes Brandvæsen.
• Christian K. Hildebrandt, viceberedskabsmester, Brand & Redning Sønderjylland.
• Henrik Due, viceberedskabsinspektør, TrekantBrand.
• Christian Sjørlund Bonnett, viceberedskabsinspektør, Beredskab Øst.
• Martin Jensen, viceberedskabsinspektør, Brand & Redning Sønderjylland.
• Lars Dahl Lyngvig, beredskabsassistent, Brand & Redning MidtVest.
Job ændring:
• Fagkoordinator Carsten Pedersen, Beredskab & Sikkerhed, er pr. 1. juli 2019 udnævnt til
beredskabsinspektør.

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

Generalforsamling 2019
Referatet fra generalforsamlingen, tirsdag den 27. august 2019 i Odense er medsendt denne
forbundsmeddelelse – se medsendte fil.
Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig på følgende måde:
Formand
Næstformand & sekretær
Kasserer
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem

Michael Petersen
Ole Olsen
Vagn Erik Jensen
Kenneth Achner
Mette Raun Hollesen
Daniel Olsen Birkebæk

Lønninger pr. 1. oktober 2019
På det kommunale område er der pr. 1. oktober 2019 aftalt generelle lønstigninger på 1,00 %
Det betyder at på det kommunale område udmønter reguleringsordningen sammen med den generelle
lønstigning en ny reguleringsfaktor på 1,390861 i forhold til niveauet pr. 31/3-2000.
Tjenestemandspensionerne bliver ligeledes reguleret med den nye reguleringsprocent.
Løntabel gældende fra 1. oktober 2019 og oversigt over områdetillæg – se medsendte filer.
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Forbundsmeddelelse nr. 123 – af 16. september 2019
FTFa Lønsikring
v/ Troels Nipper Nielsen FTFa
Vil du have ekstra tryghed?
For mange har det stor betydning for økonomien at miste jobbet. Derfor tilbyder FTFa dig ekstra
tryghed gennem deres lønsikring, som du kan tegne som medlem af FTFa.
Lønsikringen fungerer ved, at du får et ekstra beløb udbetalt oveni dine dagpenge hver måned. Har du
en månedsløn på f.eks. 33.000 kr., kan du få udbetalt 8.458 kr. om måneden i lønsikring plus dagpenge
på 18.866 kr. pr. måned. Den ekstra sikkerhed koster 329 kr. om måneden – før skat.
Du kan maksimalt forsikre 90 procent af din nuværende månedsløn (minus AM-bidrag). Men du kan
også vælge at forsikre dig for mindre. Det er helt dit eget valg. Det kommer an på, hvad du har brug
for, og hvad du synes, du har råd til. På www.ftfa.dk/loensikring kan du se, hvor meget du kan få i
lønsikring, og hvad det koster dig.
Fem gode grunde til at vælge FTFa Lønsikring
1. Økonomisk sikkerhed
Du får større økonomisk sikkerhed, hvis du mister dit job.
2. Dækning i op til 36 måneder
Du kan få udbetalt lønsikringen i helt op til 36 måneder.
3. Op til 40.000 kr. mere
Du kan få helt op til 40.000 kr. om måneden - oven i dine dagpenge.
4. Dækning på op til 90 % af din løn
Med lønsikring og dagpenge kan du få dækning helt op til 90 % af din løn.
5. Dækning til du fylder 65 år
Du kan være lønsikret og få dækning, helt til du fylder 65 år.
******************************************

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
Michael Petersen
formand
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