Forbundsmeddelelse nr. 135 – af 23. marts 2022
Udsendte mails siden seneste forbundsmeddelelse:
•
•
•
•
•

24. januar 2022. PFA orientering om afkast 2021, samt optimisme for 2022
11. februar 2022. O.21 overenskomster for beredskabspersonale er godkendt.
14. februar 2022. FTFa - Udbetaling af efterlønsbidraget – skal, skal ikke?
11. marts 2022. Lønninger pr. 1. april 2022 samt indsatsledervagtbetaling 2022.
14. marts 2022. PFA Gratis psykologisk hotline, ifm. krigen i Ukraine.
******************************************

Årsmøde og generalforsamling
Under henvisning til vedtægtens § 4 indkaldes hermed til årsmøde / generalforsamling torsdag den 5.
maj 2022 kl. 10:00 i Harndrup Forsamlingshus, Rugårdsvej 73, 5463 Harndrup.
Dagsorden jfr. vedtægtens § 5.
Der vil uden udgift for mødedeltagerne blive serveret kaffe m.v. fra kl. 09:30 og en frokost kl. 12:00.
Årsmødet og generalforsamlingen forventes afviklet kl. 14:30.
Der ydes ikke rejsetilskud.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest den 18. april
2022.
Eventuelle forslag vil sammen med forbundsmeddelelse nr. 136, program, dagsorden, bestyrelsens
skriftlige beretning og regnskab, blive udsendt i uge 16.
Sidste frist for tilmelding – på e-mail >oo@dobl.dk< - er senest den fredag den 29. april 2022.
******************************************

DOBL har afholdt Teams-møde med tillidsrepræsentanter
Der er den 10. februar 2022 blevet afholdt et TR Teams-møde med DOBL´s tillidsrepræsentanter og
suppleanter.
Det var et godt og konstruktivt møde, hvor vores overenskomster, de tilhørende aftaler m.v., samt
mange af de forskellige udfordringer og løsninger blev gennemgået.
Et af de aktuelle emner er håndteringen af rådighedsvagter fra hjemmet, og DOBL har derfor besluttet
at være mere oplysende overfor både medlemmer og beredskaber om reglerne.
Det oplyses bl.a. at:
• Tilkaldevagt uden krav om ophold på arbejdsstedet, ikke udgør ”arbejdstid”.
• Rådighedstjeneste på arbejdsstedet betragtes ikke som ”hviletid”, men som ”arbejdstid”.
• Ved ”arbejdstid” forstås ethvert tidspunkt, hvor arbejdstageren:
o opholder sig på sit arbejdssted eller står til arbejdsgiverens rådighed og,
o varetager eller udfører opgaverne eller forpligtelserne ved sit arbejde
Ved mange beredskaber afholder tillidsrepræsentanten i denne tid valgprocedurer.
Det anbefales i reglerne, at tillidsrepræsentanten vælges for en periode på mindst 2 år.
DOBL anbefaler også at perioden er på 2 år, med mindre lokale aftaler foreskriver andet.
Så længe medarbejderne ønsker vedkommende som tillidsrepræsentant, kan han/hun naturligvis
fortsætte, efter foretaget høring.
Der fortsættes som tidligere oplyst med kvartalsvise TR-Teams møder.
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Valggrupper i MED – fortsat 3 valggrupper, men med nye navne
Forhandlingsfællesskabet har drøftet valggruppestrukturen på medarbejdersiden i MED-systemet.
Det er besluttet, at der fortsat er 3 valggruppe, der dog skifter navn til hhv. A, B og C. Ændringen er
således udelukkende en ændring af valggruppernes betegnelser.
De betegnes nu som valggruppe A (tidl. Akademikerne), valggruppe B (tidl. LO), og valggruppe C
(tidl. FTF).
Hvis alle disse tre valggrupper er repræsenteret i beredskabet, skal de fortsat have mindst én plads hver
i MED-udvalget.

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

Faglig voldgift på KLs område om forskelsbehandling af tidsbegrænset ansatte
Forhandlingsfællesskabet har den 11. februar 2022 afgivet klageskrift i en faglig voldgiftssag mod KL
vedrørende forskelsbehandling af tidsbegrænset ansatte.
Forhandlingsfællesskabet har i sagen nedlagt påstand om, at Københavns Kommune tilpligtes at
anerkende, at kommunen er forpligtet til ved driftsmæssigt begrundet afsked af tidsbegrænset ansatte
at søge disse omplaceret til faste og varige stillinger på lige fod med medarbejdere i tidsubegrænsede
stillinger.

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

Orientering om PFAS (PFOS, PFOA, PFNA og PFHxS) brandslukningsskum mv.
DOBL har fået vedhæftede materiale fra Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital
som orientering om PFAS (PFOS, PFOA, PFNA og PFHxS) anvendt ved brandslukningsskum, til
overfladebehandling og imprægnering.
Det oplyses bl.a.:
• Hvis du er bekymret og har været særligt udsat for PFAS, kan du henvende sig til din egen
læge.
• Der er ingen særlige undersøgelser eller behandlinger i forhold til PFAS, men din læge vil
spørge dig, hvordan og hvor længe du har været udsat for PFAS.
• Lægen kan derefter rådgive dig om, hvordan du skal forholde dig.
• Det er vigtigt, at du stiller din læge de spørgsmål, du har, og at I taler om dine bekymringer, så
du kan få tydelig rådgivning om, hvad det betyder for dig.
• Hvis lægen finder, at der er behov for yderligere vurdering og rådgivning på grund af din
udsættelse for PFAS, vil du kunne blive henvist til en arbejds- og miljømedicinsk klinik.
Se yderligere i de to vedhæftede PDF filer.
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Husk dine medlemsfordele – FTFa.
FTFa tilbyder nu et nyt CV og ansøgnings-værktøj til medlemmerne
Et overskueligt og flot cv er det første indtryk, vores medlemmer giver en fremtidig arbejdsgiver.
Derfor er FTFa glade for, at det nu er blevet nemmere for medlemmerne at lave flotte og
professionelle cv'er og ansøgninger.
De tilbyder medlemmerne, at de nu kan bruge en cv- og ansøgningsbygger, når de skal skrive
ansøgningsmateriale. Det er helt gratis og meget nemt at gå til.
CV og jobansøgning - Eksempler og skabeloner (ftfa.dk)
Du kan også få sparring med en socialrådgiver.
Nogle gange kan dit arbejdsliv tage en drejning, som du ikke selv er herre over. Det kan f.eks. være,
du eller en af dine pårørende bliver syg, og at det har betydning for din evne til at arbejde.
Når du er medlem af FTFa, har du mulighed til gratis rådgivning af vores socialrådgiver. De har først
og fremmest fokus på problemstillinger, der har betydning for din evne til at arbejde.
Det kan f.eks. være:
•
•
•

Arbejdsplads- og arbejdsmarkedsfastholdelse, hvis dit helbred skranter
Sygedagpenge, revalidering, fleksjob og førtidspension
Spørgsmål der ligger mellem den sociale lovgivning og arbejdsløshedslovgivningen

Få hjælp af en socialrådgiver hos din a-kasse (ftfa.dk)
******************************************

Husk dine medlemsfordele – Forbrugsforeningen.
Forbrugsforeningen har udsendt ”Nyt fra Forbrugsforeningen”.
Der står bl.a., at man opnåede en omsætning på 3.1 mia. og mere end 10.000 nye medlemmer.
På trods af at der i dele af 2021 har været restriktioner og nedlukninger, blev det et godt år.
Forbrugsforeningens medlemmer havde en omsætning på 3.1 mia. kr. hos vores mange
samarbejdspartnere - og de fik 185 mio. kr. i bonus og fordele for deres loyalitet.
Det er et godt resultat, som vi er stolte af. Det skyldes ikke mindst, at mange butikker har været gode
til at omstille sig, og at vi i Forbrugsforeningen også i 2021 har tænkt kreativt for at understøtte vores
partnere og minimere omsætningsnedgangen.
De mest benyttede bonuspartnere hos vores medlemmer var Uno-X, Silvan, Imerco, Power, Spies
Rejser og Bauhaus.
Forbrugsforeningen oplyser desuden at vores medlemmer opnåede en bonus svarende til 878 kr. pr.
medlem i snit.
Se mere om medlemsfordelene på vores hjemmeside: Forbrugsforeningen - Det Offentlige Beredskabs
Landsforbund (dobl.dk)
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Husk dine medlemsfordele: TJM Forsikring - Indboforsikring vinder Bedst i test
Forbrugerrådet TÆNK har igen kåret vores forsikringspartner TJM Forsikring som Bedst i test.
Denne gang er det TJM’s indboforsikring, der fremhæves som den billigste i testen og samtidig med
en god dækning.
Fornyelig fik TJM Forsikring også tildelt pladsen som Bedst i test for sin samlede forsikringspakke,
hvor indboforsikringen indgår sammen med hus-, bil-, og ulykkesforsikring. Derudover vandt TJM
Forsikrings elbil-forsikring Bedst i test i efteråret.
Den vigtigste forsikring for de fleste
En indboforsikring har langt de fleste brug for. Den dækker ved brand, indbrud og tyveri og kan
desuden tilpasses efter behov, så man fx kan få dækket elektronik og uheld, fx hvis man får sat sig på
sine briller. Indboforsikringen dækker også ansvar, hvis man kommer til at skade en anden person eller
dennes ting – en situation, hvor man ellers kan risikere at stå med en uoverskuelig gæld, hvis man
bliver dømt erstatningspligtig.
Med kåringen som Bedst i test bekræfter Forbrugerrådet TÆNK endnu en gang, at TJM Forsikring er
et solidt selskab, hvor man får valuta for pengene. TJM Forsikring er et tilbud til dig som medlem af
DOBL, og hvis er du ikke allerede er TJM-kunde, så er det værd at tjekke, om det kan betale sig at
skifte til TJM Forsikring.
Læs mere og beregn din pris her: https://tjm-forsikring.dk/bedstitest-indbo
******************************************

Husk dine medlemsfordele: TJM Forsikring - Rejseforsikring.
Har du styr på rejseforsikring? Prøv TJM Forsikrings rejsequiz
Har du rejseplaner i den nærmeste fremtid, eller er du i tvivl på grund af corona, så er det godt at få
styr på det, før du booker din næste rejse.
Vores samarbejdspartner TJM Forsikring har lavet en lille rejsequiz, hvor du kan blive klogere på,
hvad deres rejseforsikring kan tilbyde dig og din familie.
Du skal kun svare sandt eller falsk på 5 udsagn om deres rejseforsikring, og så er du med i
lodtrækningen om et rejsegavekort til Apollo Rejser på 10.000 kr. og andre flotte præmier.
Gæt og vær med i lodtrækningen. Deltag her.
Link: https://tjm-forsikring.leadfamly.com/rejseforsikringsquiz
Tryghed på rejsen
TJM’s rejseforsikring fås i tre forskellige pakker – basis, udvidet og super. Du skal bare vælge den,
der passer dig bedst. Du kan vælge mellem mange solide dækninger fx:
• Rejsevaccination til alle i husstanden.
• Fri adgang til online lægehjælp. Det giver stor tryghed, hvis du bliver syg i udlandet.
• Kompensation ved flyforsinkelse.
TJM’s kunder tilbydes døgnbemandet dansk vagtcentral, som sikrer dig hurtig og professionel hjælp
både i Danmark og i udlandet.
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Husk dine medlemsfordele – Sommerhuse via TJM og Interesseforeningen
Du kan leje et sommerhus i Blåvand eller en ferielejlighed i Prag gennem Interesseforeningen. Der er
to betingelser, som skal være opfyldt:
•
•

Du skal være medlem af DOBL.
Du skal have tegnet forsikringer hos TJM Forsikring.

Læs mere på www.interesseforeningen.dk eller "book" på dette link (sommerhuse fordeles ved
lodtrækning)
******************************************

Husk dine medlemsfordele - Sommerhuse via. Halinspektørforeningen
Som medlem af DOBL kan du også leje det sommerhus Halinspektørforeningen råder over.
Huset er beliggende på Marielyst Strand, Kaninstien 13, 4873 Væggerløse.
Der er plads til 12 personer med 8 sengepladser, fordelt i 4 værelser samt en hems til 4 børn.
Hvis du vil gøre brug af tilbuddet, så husk at skrive DOBL efter dit efternavn.
Du kan se eller leje sommerhuset her: www.h-i.dk

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

Husk dine medlemsfordele - Bistand ved færdselsuheld
Du skal naturligvis altid køre både almindelig kørsel og udrykningskørsel med størst mulig
opmærksomhed, og uden at forvolde ulykker.
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.
Straks efter en ulykke er du ikke klar til at udtale dig. Vent med at udtale dig – du har ikke pligt til at
udtale dig på uheldsstedet, ligesom du heller ikke har pligt til hverken at gennemlæse og underskrive
politiets rapport.
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.
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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.

Ole Olsen
Formand
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