
      
 

 

Forbundsmeddelelse nr. 133 – af 16. August 2021 
 

 

* 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: 
16. juni 2021. Referat fra generalforsamlingen m.v. 

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

 

Afskedsreception for formand Michael Petersen. 
DOBL inviterer til afskedsreception for tidligere formand Michael Petersen, tirsdag den 21. september 

2021 kl. 14.00-16.30, ved vores Fællessekretariat, Solrød Center 57, 1. th., 2680 Solrød Strand. 

Tilmelding senest den 14. september 2021 via mail til dobl@dobl.dk, af hensyn til lidt 

passende forplejning. 

Se vedhæftede invitation. 

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

 

Lønninger pr. 1. oktober 2021. 
På det kommunale område er der pr. 1. oktober 2021 aftalt generelle lønstigninger. 

Reguleringsordningen er pr. 1. oktober på 45,6933 % i forhold til niveauet pr. 31/3-2000.  

Tjenestemandspensionerne bliver også reguleret med den nye reguleringsprocent.  

Løntabel gældende fra 1. oktober 2021, og en oversigt over områdetillæg er medsendt 

forbundsmeddelelsen. 

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

 

TJM Forsikring 
Du kan stadig nå at få et SuperGavekort på op til 1.000 kr.  

Lige nu er det særlig fordelagtigt at købe forsikringer i TJM Forsikring, som DOBL samarbejder med. 

Til og med den 31. august 2021 får du rabat i form af et SuperGavekort på op til 1.000 kr. 

SuperGavekortet giver dig frit valg mellem mere end 150 butikskæder, spændende oplevelser og 

meget andet med attraktive rabatter. 

Tilbuddet gælder også, hvis du allerede er kunde i TJM Forsikring og køber nye forsikringer. Og 

når du selv er TJM-kunde, kan du hjælpe dine voksne børn til gode forsikringer - tilbuddet også 

gælder dem. 

Du kan stadig nå det! Slå til, og køb nu, eller giv det gode tilbud videre til dit voksne barn. 

Vis mig tilbudet fra TJM Forsikring 

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

 

Husk dine medlemsfordele - Kriseberedskab 
DOBL har i samarbejde med Stine Arenshøj etableret et kriseberedskab, som står til rådighed for 

medlemmer. 

Kriseberedskabet kan anvendes i forbindelse med voldsomme hændelser på jobbet. Det kunne være i 

forbindelse med indsatser, vold, trusler om vold, sygdom eller personlige konflikter i forbindelse med 

jobbet.  

 

http://www.dobl.dk/
mailto:dobl@dobl.dk
https://tjm-forsikring.dk/dobl?cid=ema:b:remindermail:gavekortkampagne:andet:dobl:link:none:&chan=ema&divi=b&acty=remindermail&cmna=gavekortkampagne&prdk=andet&cmtr=dobl&ctnt=link&lnit=none&andt=


     Side 2 

 
 

Forbundsmeddelelse nr. 133 – af 16. august 2021 

 

 

* 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 * 

DOBL ønsker at skabe en mulighed for, at alle medlemmer har adgang til bistand i disse situationer, 

dersom arbejdspladsen ikke stiller dette til rådighed, eller hvis du af personlige årsager ikke ønsker at 

benytte arbejdspladsens tilbud. 

Netværket består af frivillige fra DOBL, som alle har gennemgået en uddannelse i det ramte menneske 

og krisesamtale. Kriseberedskabet står til rådighed 24 timer i døgnet. Alle deltagerne i 

kriseberedskabet har naturligvis tavshedspligt. Alle samtaler er fortrolige og kan foregå pr. telefon 

eller ved personligt møde.  

Kontakt til kriseberedskabet; Formand Ole Olsen 21 46 00 50 eller 98 97 16 00. 

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

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. 

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

Den nye formand har ordet 

Generalforsamlingen valgte mig som ny formand i DOBL, og jeg takker for tilliden. 

Jeg ser gerne at DOBL forbliver den foretrukne faglige organisation i de kommunale beredskaber. 

Den tidligere formand har på alle måder overleveret en forening der er i ordnede forhold, og det ønsker 

jeg at fortsætte med. 

Jeg vil sammen med bestyrelsen m.v. vurderer hvor der eventuelt kan laves forbedringer til alles gavn, 

så DOBL kan udvikle sig sammen med medlemmerne, branchen og samfundet. 

Som ét af de nye initiativer er der allerede igangsat kvartalsvise Teams-møder med de valgte 

tillidsrepræsentanter, og det er der taget godt imod. Vi forventer at netværket vil styrke arbejdet. 

Det næste stykke tid skal jeg formentligt bruge på at møde de mange samarbejdspartnere vi har i andre 

organisationer, således vi sammen kan sikre bedre uddannelser, ansættelses- og arbejdsvilkår. 

 

 

Med venlig hilsen  

  

 

Ole Olsen 
Formand 
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