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 Forbundsmeddelelse nr. 134 – af 8. december 2021  

 
Udsendte mails siden seneste forbundsmeddelelse:  

• 23. august 2021 Invitation til overrækkelse af Redningsberedskabsprisen samt 

Mindehøjtidelighed for omkomne brand- og redningsfolk.  

• 8. september 2021. Skal din Tillidsrepræsentant løbe med guldet?  

• 14. oktober 2021. Information om fra FH om 150-året for arbejderbevægelsen.  

• 20. oktober 2021. Information fra TJM Forsikring om tilbud på børneforsikring  

• 1. december 2021. Invitation til TJM Julekalender konkurrence.  

• 1. december 2021. TJM Forsikring vinder Bedst i test af forsikringspakker.  
 

 

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

 

 

DOBL har afholdt kursus for tillidsrepræsentanter  
Der er i starten af november måned blevet afholdt et TR-kursus, for DOBL´s tillidsrepræsentanter.  

Det var et godt og konstruktivt møde, hvor vores overenskomster, de tilhørende aftaler m.v., samt ”Den 

danske model” og mange af de forskellige udfordringer og løsninger blev gennemgået.  

Der fortsættes som tidligere oplyst med kvartalsvise TR-Teams møder.  
 

 

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

 

 

Forlig i sag om ansættelsesforhold  
DOBL har sammen med et beredskab indgået et forlig, der medfører økonomisk kompensation til fire 

medarbejdere. Alternativet havde været en sag i Arbejdsretten.  

Sagen drejede sig om, at DOBL i 2020 konstaterede der ved nogle af beredskabets honoraransatte 

indsatsledere, ikke var aftalt lønforhold med DOBL eller en anden aftaleberettiget part, selvom det 

fremgik af ansættelsesbrevene m.v. Desuden var vederlaget sat for lavt til den ene af dem.  

Fejlene blev naturligvis rettet, og der blev samtidigt lavet aftale om de fremtidige forhold.  

Nu er der med forliget også aftalt en økonomisk kompensation til de berørte medarbejdere.  

Alle parter er meget tilfredse med på denne måde at kunne sætte et punktum i sagen.  

 

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

 
 

Husk dine medlemsfordele - Gratis adgang til Arbejdermuseet i København 
DOBL har indgået en aftale med Arbejdermuseet. Aftalen betyder, at medlemmer af DOBL samt deres 

samlever, hjemmeboende børn (eller blot en god ven) har gratis adgang til Arbejdermuseet i museets 

almindelige åbningstid, dog kun i følgeskab med medlemmet. For at få gratis adgang, skal du fremvise 

kvittering for betalt medlemskab (kontoudtog, betalingsservice m.v.). Du kan også sende en mail til 

dobl@dobl.dk og få en bekræftelse på medlemskab. Sidstnævnte gælder navligt for studie-medlemmer. 

Arbejdermuseet er virkelig et besøg værd og det ligger i gåafstand fra Nørreport Station.  

http://www.dobl.dk/
mailto:dobl@dobl.dk
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Det sker i julen på Arbejdermuseet, 20. nov- 30. dec 2021  

Oplev den varme julestemning i arbejdernes ældste forsamlingsbygning midt i København. Gå en tur i 

vores klassiske udstilling 1950’erne, der er blevet pyntet op til jul med husmoderens små midler. Tag på 

nisseskattejagt med de mindste hver dag, deltag i museets traditionelle juletræsfester, kom på 

juleomvisning eller tag et spil julebanko på udvalgte torsdage i en god sags tjeneste.  

Vi juler på Arbejdermuseet hver dag kl. 10-17 og kl. 10-20 hver torsdag.  

Se mere på: Jul på Arbejdermuseet | Arbejdermuseet. 

 

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

 

 

Fridage i forbindelse med jul og nytår.  
I kan med fordel undersøge jeres overenskomstmæssigt aftalte fridage, her i forbindelse med den 

forestående jul og nytår.  

Det gælder bl.a.:  

• (33.01), Overenskomst for beredskabs- og ambulance-personale, hvor I skal se i § 13 

Stk. 6. Her står der at: For personale i dagtjeneste bortset fra reddere og andet 

ambulancepersonale er juleaftensdag, nytårsaftensdag og påskelørdag fridage, mens 1. 

maj og grundlovsdag er fridage fra kl. 12.00.  

• (33.03), Overenskomst for beredskabspersonale i chef- og lederstillinger, hvor I skal se i 

§ 13 Stk. 2. Her står der også at: For personale i dagtjeneste er juleaftensdag, 

nytårsaftensdag og påskelørdag fridage, mens 1. maj og grundlovsdag er fridage fra kl. 

12.00.  

 

 

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

 

 

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.  

 

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

 

 

Glædelig jul og godt nytår.  

 

 

Ole Olsen  
Formand 
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