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SKRIFTLIG BERETNING 
 

Til Det Kommunale Beredskabspersonales Landsforbunds 39. ordinære generalforsamling onsdag 

den 27. august 2008 i Roskilde Kongres & Idrætscenter, skal jeg på bestyrelsens vegne i henhold til 

DKBL’s vedtægter aflægge beretning for perioden siden sidste generalforsamling den 22. august 

2007. 

 

Den skriftlige beretning, der bliver lagt ud på www.dkbl.dk vil blive suppleret med en mundtlig, 

som aflægges på generalforsamlingen. Der optages referat af den på generalforsamlingen førte debat, 

som tilsendes samtlige medlemmer med forbundsmeddelelsen i oktober. 

Medlemsliste udleveres på generalforsamlingen, som afvikles uden gæster med hjælp fra Per Seerup 

Knudsen, konsulent i FTF. 

Bestyrelsen foreslår Per Seerup Knudsen, som dirigent til at lede os igennem dagens program. 

Medlemmer. 

Medlemstallet er støt og roligt stigende. Der er pr. 1. august 2008 i alt 300, som fordeler sig således, 

3 æresmedlemmer, 20 C- medlemmer, 15 B- medlemmer og 262 A- medlemmer. 

Medlemmerne er fordelt på følgende stillingskategorier: 

 

Titel 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Æresmedlemmer 1 1 1 3 3 3 3 3 

C-medlemmer/pensionister 12 13 18 19 17 16 19 20 

Ej klassificeret 6 6 6 5 5 6 6 3 

Vagtcentralassistenter og mestre 4 3 5 4 5 4 2 2 

Brand- & Beredskabsassistenter 9 12 12 8 9 9 8 11 

Vicebrand- & beredskabsmestre 7 6 8 10 9 7 2 1 

Brand-& beredskabsmestre 30 34 34 32 34 33 37 46 

Viceberedskabsinspektører 34 32 34 37 37 43 44 43 

Beredskabsinspektører 50 56 58 63 63 71 82 86 

Viceberedskabschefer 6 6 8 7 8 8 23 22 

Beredskabschefer 35 39 38 40 40 37 29 33 

Vicebrandinspektører 1 4 5 2 2 4 4 5 

Brandinspektører 1 1 2 2 5 3 8 12 

Vicebrandchefer 1 1 1 1 1 0 2 2 

Brandchefer 0 0 0 1 2 2 3 3 

Viceberedskabsdirektører 3 3 1 1 1 1 1 0 

Beredskabsdirektører 2 2 2 2 2 2 1 0 

Deltids ISL/vicebrand og beredskabsinspektør     17 17 9 8 

I alt 207 222 235 237 260 266 283 300 

 

Medlemskredsen er repræsenteret i 69 af de 98 nye Kommuner. Der er på trods af strukturre-

formen en nettotilgang på 2 kommuner og 17 medlemmer. 
 

Vores nye motto er ”På vej mod de 400”. 
 

http://www.dkbl.dk/


  GENERALFORSAMLINGEN 27. august 2008 

 

SKRIFTLIG BERETNING 27. august 2008, side 2 

Held og lykke til de medlemmer, som forlod os - endnu engang velkommen til de nye, vi glæder os til 

samarbejdet ! 

 

Sekretariatet har registreret 67 aktive medlemmer som tjenestemænd, hertil kommer 210 aktive 

medlemmer registreret på overenskomstvilkår. 

 

DKBL’s statistikker, som er en del af grundlaget for bestyrelsens arbejde, skal løbende ajourføres - 

alle ændringer i medlemmers løn- og ansættelsesforhold, herunder arbejds- og ansvarsområder, bedes 

meddelt sekretariatet. 

Medlemmerne opfordres til først og fremmest i egen, men også i forbundets interesse at ajourføre sit 

CV, så det er klart, når næste runde skal forhandles. 

Bestyrelsen. 

Der har i beretningsåret været afholdt 6 bestyrelsesmøder, heraf 1 møde med deltagelse af 

bestyrelsessuppleanter, tillidsrepræsentanter og revisorer. 
 

Bestyrelsen har haft følgende sammensætning: 
Formand beredskabsinspektør  Jens Chr. Jensen, Hjørring 

Kasserer brandinspektør  Vagn Erik Jensen, Viborg 

Næstfmd. Vicebrandchef  Michael Petersen, Lolland 

Sekretær beredskabsinspektør  Ole Olsen, Middelfart 

PR - sekr. viceberedskabsinspektør  Kenneth Achner, Tønder 

Udd. sekr. beredskabsmester  Troels Lindholm, Odense 

Webmaster brandinspektør  Jesper Sloth Hesselberg, Viborg 
 

DKBL har i beretningsåret været repræsenteret i følgende udvalg: 
Lokalforhandlingsudvalg   Formand, evt. suppl. med tillidsrepræsentanten 

Forretningsudvalg   Formand, næstformand og kasserer 

Forhandlingsudvalg   Formand og næstformand 

Årsmødeudvalg   Formand og kasserer 

Forhandlingskartellet FK   Næstformand og formand 

Bestyrelsen KOS   Formand og næstformand 

Hovedbestyrelsen FTF-K   Formand 

Repræsentantskabet i FTF og KTO  Formand 

Bestyrelsens arbejde i beretningsåret. 

Der har i årets løb været stor aktivitet med lokalforhandlinger – Lokalforhandlingerne i 2007 og 

2008 har været hængt op på stramme tidsfrister, dette har sammenholdt med Kommunalreformen 

været en svær opgave. Det viste sig hurtigt, at de nye kommuner var meget tilbageholdende med at 

give lønforbedringer til cheferne – bedre er det gået for de øvrige personalegrupper, som har fået sin 

del af de 2 x 1,25% ++. 

Per Seerup Knudsen vil på generalforsamlingen se tilbage på resultaterne fra OK 05. 

OK 08 har været en opgave, som under hele forløbet var præget af en mulig konflikt, Per Seerup 

Knudsen vil kommentere forløbet i den mundtlige beretning 

Forbundets økonomi, drift og fremtid. 

Kassereren har styr på økonomien. Regnskabsformen er tilpasset, så regnskabet giver et retvisende 

billede af DKBL’s aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. 

Vi ramte næsten plet i forhold til budgettet. 
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Den væsentligste ulempe ved at være et lille forbund, er sårbarheden for udsving i medlemstallet. Det 

går den rigtige vej, ”På vej mod de 400” takket være en god og aktiv indsats fra medlemmernes side, 

som ser det fornuftige og rationelle i vores måde at gøre tingene på. – vi har nu et medlemstal, der er 

det største siden den 13. december 1969. 

 

Bestyrelsen foreslår generalforsamlingen en kontingentforhøjelse på 400,00 kr. årligt – så skulle der 

være taget højde for formandsskiftet og konsulentbistand. Behandles under dagsorden pkt. d. 

 

Det var ikke uden betydning, at DKBL kunne fremvise 5 års positive regnskaber og godt 500.000,- 

kr. på kontoen, da vi ansøgte Lån-& Sparbank om konfliktlån. 

 

Fællesskabet i Forhandlingskartellet og KOS- ser på samarbejdet, som er med til at sikre fremtiden, 

der er indkaldt til konference den 11. sept. 2008 - mere herom i den mundtlige beretning. 

De store enkeltsager. 

Der verserer en sag mod Sønderborg Kommune, som har engageret KL til at varetage sine interesser 

– DKBL trækker på advokatbistand fra FTF. Sagen er anket til Landsretten. 

Aftale- og overenskomstfornyelsen 1. april 2008 til 31. marts 2011. 

Overenskomstfornyelsen 1. april 2008 blev skudt i gang den 22. august 2007 - hvor Per Knudsen 

sammen med de øvrige i Forhandlingssekretariatet var til indledende drøftelser af vores generelle 

krav. 

Proceduren løb frem til 10. oktober 2007, hvor de endelige krav udveksles med arbejdsgiverne. 
 

DKBL skal i samme periode finpudse og afstemme specielle krav sammen med de øvrige 

arbejdstagerorganisationer. 
 

Vi har fra medlemmerne fået mange fine input og gode ideer til de specielle krav på vores fagområde, 

i al beskedenhed har DKBL sat sine fingeraftryk på OK 08 fornyelsen. 
 

Vi var sammen med de øvrige organisationer langt fremme med konfliktforberedelserne – vores 

gamle pengeinstitut Sparekassen Nordjylland ville ikke yde os et konfliktlån – og bliver på den 

baggrund skiftet ud med Lån-& Sparbank, som var villig til at låne os 1 mill. 
 

I skrivende stund er der ikke en redigeret overenskomst på bordet – et forhold, som KL ikke kan være 

bekendt. 

Samarbejdet mellem overenskomstparterne KL - LH, IDA, TL, og FOA. 

Der skal ikke mange ord til for at beskrive samarbejdet med de øvrige aktører på beredskabsområdet 

– der bliver ikke givet ved dørene – ”alle opfører sig pænt” – Ledernes Hovedorganisation må affinde 

sig med, at det ”kun er privat og Falck ansatte” med bijob i en kommune, der kan forhandles for – 

sidstnævnte grupper er ved Kommunalreformen kraftigt reduceret. 

 

KL var ikke indstillet på at sammenskrive overenskomsterne fra København og Frederiksberg og 

udskød arbejdet til 2011. FOA ville ikke medvirke til en overflytning af vicebrand & vicebered-

skabsinspektører ansat ved Københavns Brandvæsen. 

DKBL retter henvendelse til Brandfolkenes Organisation om en mulig løsning, så den er aftalt inden 

2011. 
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FTF. 

Hovedorganisationen for 450.000 offentligt og privat ansatte. FTF er en partipolitisk neutral 

hovedorganisation, der varetager interesserne for over 100 organisationer, som fortsat har 

professionen og faget som omdrejningspunkt. 

Ros til formanden Bente Sorgenfrey, som gør en kæmpe indsats for, at FTF skal få endnu større 

indflydelse alle relevante steder. 

 

FTF yder juridisk rådgivning og opbakning i konkrete sager for den enkelte medlemsorganisation. 

Samarbejdet videreføres på fortrinlig vis af Michael Møllegaard Jessen m.fl. 

 

Vi sætter pris på FTF’s kurser og serviceydelser og fortsætter kontrakten om arbejdsskade-

sagsbehandling. 

FTF-K. 

FTF-K er et samarbejde indenfor FTF, som varetager forhandlingsinteresserne i den kommunale 

sektor. De store er BUPL og Danmarks Lærerforening. 

FK. 

Forhandlingskartellet (FK) er det nye navn for de små forbund/foreninger i FTF-K. Jørgen Mosbæk 

er valgt som formand. 

FK har sikret Jørgen Mosbæk en plads i KTO’s bestyrelse og Per S. Knudsen er med i KTO’s 

forhandlingssekretariat. 

 

Vi har besluttet, at fællesskabet, som taler med en stemme som modvægt til de store, skal gøre sig 

gældende i forbindelse med kommende overenskomstfornyelser – og afholder en konference den 11. 

september 2008 med henblik på fornyelsen i 2011. 

KOS. 

Kommunale Organisationers Samarbejde (KOS) har siden starten i efteråret 2003 mistet Søllerød 

Kommunalforening, som er fusioneret med HK. KOS-samarbejdet er senere udvidet med først 

Københavns Kommunale Maskinmesterforening og Københavns Kommunes Embedsmandsforening. 

Københavns Kommunale Maskinmesterforening forlader fællesskabet med udgangen af året 

 

Vi er kommet godt fra start, Vibeke Thonboe, Frederiksberg og Vibeke Bredsdorff Sørensen, 

Gentofte er henholdsvis formand og næstformand - vi har sammen løst flere opgaver i forbindelse 

med OK-05 og OK-08. Samarbejdet fortsætter med uformindsket styrke frem mod OK-2011. 

Det er os i KOS, der har trukket ”læsset” – så vi håber, at de øvrige i Forhandlingskartellet vil 

bidrage med en større andel. 

Konstruktørforeningen. 

En gammel sag om samarbejde med Konstruktørforeningen blev endeligt formuleret og underskrevet 

fra 1. juli 2008. Aftalen, går ud på, at forhandlingsretten for fuldtidsansatte bygningskonstruktører 

ansat i stillinger, aflønnet efter beredskabsoverenskomsten, forhandles af DKBL som A- medlemmer 

– at DKBL betaler 25% af kontingentet til KF, så de pågældende bevarer medlemskab i KF og retten 

til kursur og foredragsaktiviteter. 

Konstruktørforeningen har henover sommeren fået kolde fødder og vil gerne genforhandle aftalen. 
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Kommunale Chefer, KC. 

Der er indgået en aftale med Kommunale Chefer om dobbelt organisering af visse brand- og 

beredskabschefer, som kommunerne gerne ser indplaceret efter cheflønsaftalen. Det er fortsat DKBL, 

som forhandler for medlemmerne - vi bruger de elementer fra cheflønsaftalen, der kan opnås enighed 

om. Aftalen er lagt ud på hjemmesiden www.dkbl.dk. 

Forsvarsministeriet & Beredskabskorpsets organisationer. 

Der har i beretningsåret ikke været afholdt møder med repræsentanter fra korpsets organisationer. 

Mødeaktiviteten og arbejdet i uniformsudvalget er afsluttet – udvalget har nedlagt sig selv og arbejdet 

er overført til K-2 udvalget. 

Næstformand Michael Petersen har deltaget i referencegruppen vedr. dimensionering af det statslige 

redningsberedskab og undersøgelse af frivilligområdet – mere herom under den mundtlige beretning. 

KP - Sampension og PFA-pension. 

Nyansatte skal fra 1. januar 2006 have sin pension indbetalt til PFA – øvrige ansatte kan ved 

stillingsskift flytte sine pensionsindbetalinger til PFA. 

Forbrugsforeningen og Forsikringsselskabet Runa. 

Som medlem af DKBL har du for et beskedent gebyr, mulighed for at melde dig ind i forbrugs-

foreningen, som har en række feriehuse, der kan lejes til fornuftige priser. Du kan læse mere om 

Forbrugsforeningen på www.dkbl.dk. Vi arbejder også på en aftale med forsikringsselskabet RUNA, 

som et alternativ til vores medlemmer. 

Afsluttende bemærkninger. 

Bestyrelsen arbejder fortsat på at sikre DKBL’s fremtid – de kommende år skal bruges til 

konsolidering af de nye fællesskaber. Valgene til bestyrelsen er med til at fremtidssikre DKBL’s 

fortsatte eksistens. 
 

Det er på denne generalforsamling, vi skal vælge ny formand. Bestyrelsen har et rigtigt godt bud – 

Michael Petersen, som er tjenestemandsansat vicebrandchef i Lolland Kommune. Mere herom ved 

den mundtlige beretning. 
 

Problemerne med besættelse af bestyrelsesposterne fra basisgruppen. Bestyrelsen har et godt bud – 

beredskabsmester Tim Witzner, ansat som beredskabsmester i Slagelse. 
 

DKBL er fortsat et selvstændigt forbund, ”På vej mod de 400”, hvor medlemmerne serviceres og 

betjenes individuelt. 
 

Med disse bemærkninger stiller jeg bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingens debat. 
 

Bjergby, den 3. august 2008 
 

P.b.v. 

 

 

Jens Chr. Jensen 
Formand 

http://www.dkbl.dk/
http://www.dkbl.dk/

