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Generalforsamling. 

DOBL’s generalforsamling bliver - som nævnt i sidste forbundsmeddelelse - tirsdag den 22. august 

2017 i Odense. 

Det foreløbige program er således: 

 

14.00 – 17.00 

Generalforsamling med faglige indslag. 

17.00 - ? Grill arrangement med kammeratlig samvær. 

 

Indkaldelse med endeligt program udsendes i juli måned. 

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

DOBL har vundet en sag i Vestre Landsret. 

I 2014 kom et medlem ved Beredskabscenter Aalborg meget alvorligt til skade i forbindelse med 

flytning af et gammastråleapparat på 900 kg.  

Aalborg Kommunes forsikringsselskab var af den opfattelse, at vores medlem havde en del af ansvaret 

for ulykken.  

Landsretten har ændret Retten i Aalborgs dom af 18. december 2015 så det nu er fastslået, at vores 

medlem ikke udviste egen skyld af nogen art i forbindelse med arbejdsulykken. 

Det betyder, at vores medlem tilkendes 66.120 kr. i svie og smerte, i stedet for byrettens afgørelse på 

33.060 kr.  

Dommen medfører tillige den konsekvens, at der nu også er ret til fuld erstatning for erhvervsevnetab 

efter erstatningsansvarsloven. Dette krav opgøres efterfølgende, men er meget centralt/betydningsfuldt. 

Det tager vores jurister i FTF sig også af. 

 

Foruden det konkret overordentligt glædelige og økonomisk betydningsfulde i landsrettens dom, er det  

vores juristers vurdering, at dommen har en vis principiel betydning, da der ikke findes mange 

lignende tilfælde med problematikken, hvor leder og egens skyld er involveret. Vi forventer derfor, at 

den vil blive trykt i retsvidenskabelige tidsskrifter.   

 

Se også artikel i Nordjyske.dk https://nordjyske.dk/nyheder/aalborg/fuld-erstatning-til-nordjysk-

brandmand/ca6b222d-24b0-4c39-bc12-9bace703dbc1/7/1515 

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

Ferien står for døren. 
Forhandlingsfællesskabet har revideret folderen ”Når ferien står for døren”.  

I folderen er ferieforhold for ansatte på det kommunale og regionale området beskrevet på en let og 

overskuelig måde. Folderen er medsendt som bilag.  
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Aftale- og overenskomstfornyelsen 1. april 2018. 
Så er forberedelserne begyndt til de næste overenskomstforhandlinger. 

Formanden har bl.a. deltaget i en konference arrangeret af Forhandlingsfællesskabet.  

Her var der bl.a. et oplæg af Michael Ziegler, formand for Løn- og Personaleudvalget i KL.  

I sit indlæg oplyste han, at beredskabsområdet var et af de områder, som KL havde fokus på ved de 

kommende overenskomstforhandlinger.  

Ønsket for KL var, i forbindelse med konkurrenceudsættelse af opgaver på beredskabsområdet, at 

beredskabet havde konkurrencedygtige priser.  Det må derfor betyde, at KL ønsker at få 

overenskomster som matcher tilsvarende overenskomster på de private område.  

 

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

Forbrugsforeningen - første års medlemskab gratis. 

Meld dig ind i Forbrugsforeningen og spar penge, rigtig mange penge, hver eneste dag, når du alligevel 

er ude at handle. Du optjener bonus dér, hvor du handler til hverdag i mere end 4.000 butikker og 500 

forskellige webshops. Det gælder også nedsatte varer, tilbud og udsalg. 

Med Forbrugsforeningens betalingskort er du klædt godt på, når du skal handle. Det dækker stort set 

alle brancher lige fra dagligvarer, TV, rejser, oplevelser og personlig pleje til mobiltelefoni, tøj, sko, 

computere, benzin, briller og værktøj. 

 

Er I flere voksne i husstanden, kan I få et betalingskort hver og optjene bonus på hele familiens indkøb. 

Meld dig ind nu! 

Du skal være fyldt 18 år og med i en fagforening for at blive medlem af Forbrugsforeningen. Det 

koster 0,- kr. i kontingent for første års medlemskab. Herefter koster det 132,- kr. om året.  

Vil du spare penge, er det med andre ord en rigtig god idé at blive medlem af Forbrugsforeningen. 

Meld dig ind på www.fbf.nu 

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

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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