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Udsendte mails siden seneste forbundsmeddelelse: 
2. september 2016. Referat fra generalforsamlingen og invitation til arrangement i Holmens Kirke. 

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

Lønstigning pr. 1. oktober 2016. 

Der blev ved overenskomstforhandlingerne aftalt generelle lønstigninger pr. 1. oktober 2016. 

Det betyder en stigning af lønnen på 0,88 % - se medsendte løntabeller.  

 

Den 1. januar 2017 stiger lønningerne igen, idet der er aftalt 1,20 % i generelle lønstigninger.   

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

  

Tillidsrepræsentanter og de nye beredskaber. 

Arbejdet med at udarbejde MED-aftaler er næsten afsluttet. I de fleste beredskaber er der valgt 

tillidsrepræsentanter. Vi afventer de sidste valg. 

Bestyrelsen har besluttet, at samle DOBL’s tillidsrepræsentanter til en grundlæggende orientering om 

tillidserhvervet, overenskomstforhold m.v. 

Vi regner med, at kurset vil finde sted fra den 31. januar kl. 12.00 til kl. 13.00 den 1. februar 2017. 

Når datoen er endelig fastlagt, vil tillidsrepræsentanterne få en indbydelse til kurset. 

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

Nye gratis publikationer om ledelse. 

Hvornår er man en god chef for sine ledere, og hvad skal lederne selv gøre for at spille chefen god? Får 

ledernes og chefernes egne bud i publikationen ”Kære chef! Kære ledere! – Gensidige forventninger 

om god ledelse af ledere”. 

I publikationen zoomes der ind på ledelse af ledere ved at kortlægge de gensidige forventninger 

mellem chef og ledere. Målet er at sætte fokus på god ledelse af ledere. Dels for at inspirere cheferne 

direkte i deres ledelsespraksis og dels for at lægge op til refleksion og dialog i ledelsessystemet om, 

hvilken ledelse man kan forvente af hinanden. 

Publikationen henvender sig til chefer i kommuner og regioner og første linjeledere kan med fordel 

læse med. 

Publikationen, der er gratis, kan bestilles og/eller downloades på 

www.lederweb.dk/godledelseafledere. 

 

”Ledere der lykkes 2” har taget et erhvervspsykologisk røntgenbillede af de ekstraordinært dygtige 

ledere i kommuner og regioner for at finde ud af, hvad det er, de gør, som gør dem til ledere der 

lykkes. Særligt syv kompetencer springer i øjnene, nemlig økonomisk opfindsomhed, strategisk zoom, 

individuel indlevelse, præstationsorienteret passion, mangfoldig mobilisering, konstruktiv 
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* Det Offentlige Beredskabs Landsforbund * Niels Hemmingsens Gade, 1153 København K * 

* www.dobl.dk * Tlf. 98 97 16 00 * Mobil 21 46 00 50 * E-mail dobl@dobl.dk * 

konfrontation og afklaret autoritet. De syv kompetencer er nærmere beskrevet i publikationen.   

”Ledere der lykkes 2”, som er gratis, kan bestilles og downloades på 

http://www.lederweb.dk/lederderlykkes2 

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

 

Kom til gratis inspirationsmøde om tyverisikring. 
 

Tjenestemændenes Forsikring indbyder alle medlemmer af DOBL til gratis inspirationsmøde om 

tyverisikring.  

Mødet finder sted onsdag den 26. oktober 2016 kl. 17.30 hos Tjenestemændenes Forsikring/Kantinen, 

Ramsingsvej 28A, 2500 Valby – se medsendte indbydelse. 

 

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

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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