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Udsendte mails siden seneste forbundsmeddelelse: 
24. august 2015. Invitation til mindehøjtidelighed i Holmens Kirke. 

2. september 2015. Referat fra generalforsamlingen i Frederikshavn. 

16. september 2015. Nye løntabeller gældende fra 1. oktober 2015. 

25. oktober 2015. Ny overenskomst for beredskabspersonale i chef- og lederstillinger. 

Nye Løntabeller 

Pr. 1. januar 2016 stiger lønninger igen, idet der ved overenskomstforhandlingerne er aftalt 0,50 % i 

generelle lønstigninger. 

Løntabeller og oversigt over områdetillæg gældende fra 1. januar 2016 – se de medsendte filer. 

Løntabellerne vil ligeledes være på DOBL’s hjemmeside. 

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

 

Vagtbetaling for indsatsledervagt i 2016 

Den 1. april 2016 stiger vagtbetalingen for indsatsledervagten med 30,00 kr. pr. vagtdøgn. 

Stigningen med 30,00 kr. i pr. 31/3-2000 niveau, hvilke svarer til 39,53 nutidskroner. 

Hvis du er omfattet af en lokalaftale, hvor du får et fast tillæg i stedet for vagtbetaling, skal vi have 

reguleret lokalaftalen. Dette sker dog for de fleste i forbindelse med etableringen af de nye 

beredskaber. 

Beregning af indsatsledervagtbetalingen pr. 1. januar 2016 – se medsendte fil.  

 

Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale. 

Nu er ”Aftale for tjenestemandsansatte beredskabs- og ambulancepersonale” udsendt fra KL. 

Aftalen erstatter ”Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de 

kommunale redningsberedskaber” – se medsendte fil. 

Aftalen er blevet landsdækkende og tilpasset etableringen af de nye § 60-selskaber.  

Med udsendelse af aftalen er alle nye overenskomster og aftaler omhandlende beredskabsområdet 

udsendt. 

Du kan finde dem på DOBL´s hjemmeside. 

 

Den kommunale kompetencefond 

Der er i øjeblikket ikke flere midler i kompetencefonden. 

Der tilgår nye midler i februar 2016. 

DOBL’s medlemmer har siden oprettelse af fonden modtaget ca. 480.000,- kr. 

Det er en god ide, at kontakte formanden, inden du søger Kompetencefonden. Formanden kan oplyse 

om der p.t. er midler og chancen for din ansøgning går igennem. Formanden skal tillige underskrive 

din ansøgning som TR. 

Du kan læse mere om kompetencefonden her: www.denkommunalekompetencefond.dk 
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Nyt fra Tjenestemændenes Forsikring 

Et medlemskab med bonus  

Nu vil du fra 2016 have mulighed for at få udbetalt medlemsbonus. Alle som har forsikring i 

Tjenestemændenes forsikring er automatisk medlem af TryghedsGruppen, som er hovedejer af 

forsikringsselskabet Tryg, som Tjenestemændenes Forsikring er en del af.  

Du kan læse mere om denne nyhed i medsendte fil. 

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

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 telefon nummer. 

Husk ovennævnte, når du bliver flyttet til det nye beredskab.  

Send blot en mail til dobl@dobl.dk. 

 

 

Slutteligt vil jeg ønske dig og din familie en rigtig god jul, samt et godt nytår. 

 
Med venlig hilsen  

 

Michael Petersen 
formand 
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