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Udsendte mails siden seneste forbundsmeddelelse: 
20. december 2016. Nye løntabeller og indsatsledervagtbetaling pr. 1. januar 2017 

Generalforsamling. 

DOBL’s generalforsamling bliver tirsdag den 22. august 2017 i Odense. 

Grunden til ændringen skyldes, at Danske Beredskaber har ændret konceptet for deres årsmøde og 

generalforsamling. 

Danske Beredskabers arrangement er planlagt til at vare hele onsdag og torsdag. Derfor er vores 

generalforsamling flyttet til om tirsdagen. 

Bestyrelsen arbejder med et nyt koncept for vores generalforsamling og årsmøde, men har på 

nuværende tidspunkt ikke fastlagt rammerne og en endelig tidsplan. 

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

Tillidsrepræsentanter. 

Den 31. januar og 1. februar 2017 blev der afholdt introduktionskursus for tillidsrepræsentanterne. 

Kurset blev afholdt i Horsens og der deltog 21 tillidsrepræsentanter og bestyrelsesmedlemmer i kurset. 

Emnerne var bl.a.: 

 ”Den danske model og MED-aftalen. 

 Forvaltningsloven og funktionsloven 

 Overenskomstforhandlinger og overenskomster 

På kurset blev det også drøftet om DOBL skulle indføre retningslinjer for varigheden af valgperioden 

for en TR, hvis der ikke var aftalt noget lokalt. 

Bestyrelsen udarbejder et forslag til næste generalforsamling. 

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

Væksthus for Ledelse. 

Væksthus for Ledelse har i flere år udgivet en række publikationer om ledelse. 

I den forbindelse er der blevet udarbejdet et hæfte, som nemt giver et overblik over alle udgivelserne. 

Hæftet er gratis og kan downloades eller bestilles på www.lederweb.dk/katalog. 

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

 

BIOBRAND/EPIBRAND. 
BIOBRAND/EPIBRAND projekterne har næsten været i gang i to år. Formålet med projektet er bl.a., 

at undersøge om brandfolk bliver udsat for sod og andre partikler, når slukningsarbejdet bliver udført 

med fuld åndedrætsbeskyttelse m.v. 

Jeg medsender et medarbejdernyhedsbrev fra en forsker i projektet, som har prøvet at røgdykke. 

Nyhedsbrevet beskriver bl.a. hans oplevelser med brandfolkene i forbindelse med projektet. 

Se medsendte fil. 

http://www.dobl.dk/
mailto:dobl@dobl.dk
http://www.lederweb.dk/katalog


     Side 2 

 
 

Forbundsmeddelelse nr. 110 – af 9. februar 2017 

 

 

* 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 * 

Formanden holder ferie fra tirsdag den 14. februar og til og med torsdag den 2. marts 2017.  

Ved sager af hastende karakter, kan du kontakte næstformand Ole Olsen på tlf. 60 80 28 69 eller på 

mail: oo@dobl.dk. 

 

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

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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