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Foråret er over os, og imens de lyse timer bliver øget, er der fuld gang i
den politiske magtkamp frem mod et kommende folketingsvalg. Det helt
store spørgsmål er selvfølgelig, hvornår valget rent faktisk skal være, men
i særdeleshed også hvilke temaer, som bliver de vigtigste. Med regeringens nye udspil til en sundhedsreform vil det unægtelig være sundhedspolitik, der kommer i fokus. Regionernes fremtid skal formentlig afgøres
ved et folketingsvalg, så for vores vedkommende er det naturligt nok også
spændende, hvad fremtiden bringer for det fremtidige sundhedsvæsen.
Jeg har personligt et brændende ønske om, at også pensionsalderen og
dagpengesystemet får en afgørende rolle i folketingsvalget. Det at kunne
trække sig tilbage efter et hårdt og langt arbejdsliv, skal være en mulighed i det danske samfund. Vi har mange grupper, herunder også reddere,
som har arbejdet i 40 år i branchen, reddere som i høj grad har været præget af et langt og hårdt arbejdsliv. Tiltag til bedre arbejdsmiljø, kan langt
hen ad vejen øge mulighederne for, at vi kan være længere på arbejdsmarkedet. De grupper af arbejdstagere, som i den grad slider og knokler i
dagligdagen, skal kunne trække sig tilbage, når kroppen siger stop.
Vi skal deltage i valgkampen og være aktive omkring sundhedspolitik og
tilbagetrækning. De emner optager helt naturligt vælgerne, og derfor vil
vi også rette fokus på en kommende valgkamp. Hvornår regeringen og
Lars Løkke Rasmussen trykker på knappen ved kun de, men det bliver i høj
grad spændende at følge og tage del i valgkampen – når den kommer.
God fornøjelse med bladet
Stefan Fyhn
Redaktør

Udlængsel...
Har du lyst til at gøre
en forskel i udlandet
− så bliv medlem af RAV nu.
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Vi nåede akkurat at nappe dette billede, før alarmen gik og brandfolkene
skyndte sig afsted.

Driftige sydvestjyder
elsker gode nicher
Brandfolkene hos Falck
Esbjerg løser en række
opgaver og var med
til at sikre ny 10-årig
kontrakt

Falck har siden 1939 slukket brand i
Esbjerg og Fanø (Nordby og Sønderho)
kommuner og i Varde Kommune siden
1954. Og med en ny 10-årig aftale med
Sydvestjysk Brandvæsen fortsætter det
mangeårige gode samarbejde.
Kontrakten trådte i kraft ved årsskiftet og rummer blandt andet en
udskiftningsplan/åremålsplan for samtlige brandkøretøjer.
Også på materielsiden er der indtænkt udskiftning af udstyr, og Sydvestjysk Brandvæsen har også valgt at
styrke stationerne i Ribe og Varde med
Cobra-skæreslukker og Esbjerg med
CAFS (”trykluft-skum”).

Gode til at finde nicher
Der er en snes fuldtidsbrandfolk i
Esbjerg, og de har en stor del af æren
for, at Falck kunne aflevere et konkurrencedygtigt bud.
De udfører nemlig en lang række
opgaver både for interne og eksterne
parter, som skaber ekstra indtægter.
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Allerede før man flyttede ud på den
flotte beredskabsstation på Vibevej i
2011, var esbjergenserne gode til at
finde nicher med indtægtsdækket
virksomhed.
En kollega havde eksempelvis rodet
med at reparere radioer og batterier,
og det blev til et decideret radioværksted. Man havde blandt andet også
startet med at fylde iltflasker.

Servicerer stationer
og virksomheder
Alt dette banede vejen for, at Falck Esbjerg i dag har et stort specialværksted
med to ansatte (som også kører med
til brand i dagtimerne).
Med hjælp fra brandfolkene varetager
værkstedet reparation, service og drift af
røgdykkerudstyr, brandslanger, øvelsesmateriel, evakueringsudstyr med videre.
Esbjerg servicerer næsten 50 Falckbrandstationer i et område fra Ringkøbing i nord til Haderslev i syd – samt
Fyn og Langeland.

Dertil kommer 10-12 private virksomheder, hvor oliegiganten Total er
den klart største. Total har overtaget
Mærsks aktiviteter i Nordsøen.

”Hjemtager” opgaver
I et par tilfælde har brandfolkene
også haft succes med at ”hjemtage”
opgaver, som tidligere blev varetaget
af eksterne parter. Det gælder blandt
andet håndtering, pakning og forsendelse af brandslukkere for Falck Teknik, samt transport af brandmateriel.
Det sidste lå tidligere hos fragtmænd, men det har givet større
fleksibilitet og færre omkostninger
selv at drive en bil. Den køres primært
af tidligere ambulanceredder Vagn
Ladegaard, som er ansat i en flexstilling efter en arbejdsskade.

Travlhed på havnen
Offshore-industrien (bl.a. Total) og
havnen er vigtige aktiver for Esbjerg,
og det afspejler sig også hos brandvæsenet. Brandfolkene har således
jævnligt såkaldte gasvagter på havnen,
hvor der bl.a. ligger en Kosan Gas
fyldestation, hvor flydende gas (F-gas)
påfyldes trykflasker.
De sidder også ind i mellem som
sikkerhedsvagt i et område til farligt
gods, når der læsses/losses methanol,
ethanol etc.
Tjek af brandhaner er også med på
listen over indtægtsgivende aktiviteter.

Jørgen Bekke på specialværkstedet får hjælp af brandfolkene til at vaske slanger, fylde
flasker, teste og pakke masker med videre. Slangevaskemaskinen er blandt de mest
avancerede i Danmark.

”Vi værner om
vores opgaver”
- Vi går meget op i, at vi skal have
noget at lave. Vi er godt klar over, at
hvis vi ikke har en række opgaver at
løse, så stopper legen på et tidspunkt.
Så vi værner om de opgaver, vi har, og
vi tager gerne nye ind – det handler jo
om at bevare vores arbejdspladser og
vores fællesskab, og om at levere et effektivt og konkurrencedygtigt beredskab, siger tillidsmand Jimmy Nielsen.
Brandvæsenet i Esbjerg har cirka 550
udrykninger årligt. De 20 fuldtidsfolk
fra Falck suppleres af cirka 120 kommunale deltidsbrandfolk.
Falck og Sydvestjysk Brandvæsen bor
sammen på stationen på Vibevej. De
spiser sammen, spiller hockey, griller
etc. sammen og har i det hele taget et
rigtig godt indbyrdes forhold, fortæller Jimmy Nielsen.

Vagn Ladegaard leverer brandmateriel og får ”det gamle” med tilbage. Det giver større
fleksibilitet end tidligere, hvor materiel kunne ligge nogle dage på fragtcentraler. Det
betød, at nogle stationer følte behov for at have et helt lager af materiel, men det er
ikke nødvendigt længere.
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OK dagsorden i Fred
Reddere hos Responce drøftede krav og ønsker
til de kommende overenskomstforhandlinger
Onsdag den 27. marts var kollegerne
hos Responce Syd inviteret til møde
om de kommende overenskomstforhandlinger i 2020. Mødet var arrangeret af den regionale gruppe af
tillidsrepræsentanter og blev afholdt

i 3F’s lokaler i Fredericia. Dermed er
forarbejdet frem mod OK20 for alvor
skudt i gang. De seneste måneder har
kollegerne i Responce kunne indsende
deres overenskomstønsker elektronisk,
og på det netop afholdte overens-

komstkursus i Silkeborg er de mange
ønsker blevet gennemgået og sorteret
ud i temaer.
Mødet er en del af den køreplan
frem mod overenskomstforhandlingerne i 2020, der skal sikre større medindflydelse hos de enkelte kolleger. Netop
dét at sikre medindflydelse og medinddragelse omkring overenskomstforhandlingerne i 2020 er afgørende
for at opnå optimal opbakning til
forhandlerne.
På mødet deltog ca. 30 reddere
fra Responce i Region Syddanmark,
ligesom der var fremmøde fra flere af
de 3F-afdelinger, som ligger i området. Ligeledes var RL-formand Jacob
Guldberg til stede for at høre medlemmernes ideer og tanker.

Arbejdet er i fuld gang
Selvom der er godt et år til overenskomstforhandlingerne, er arbejdet
allerede nu i fuld gang. På seminarer
i efteråret har landets tillidsrepræsentanter i Falck og Responce sammen
udarbejdet en strategi og køreplan
for arbejdet før, under og efter OK20.
Strategien blev endelig fastlagt og
aftalt på tillidsrepræsentanternes konference i Silkeborg i december måned.
Derfor er fokus lige nu rettet på at få
indsamlet ønskerne regionalt.
Reddernes Landsklub finder det positivt, at der allerede nu er godt gang i
arbejdet med indsamling og bearbejd-

Et af de emner, der blev drøftet i Fredericia, var udstationering. Der var
bred enighed om, at den basekørsel,
der praktiseres i Region Midt – også
med døgnvagtsberedskaber – ikke
bør brede sig til andre regioner. Som
tidligere beskrevet i REDDEREN er
basekørsel skidt for arbejdsmiljøet,
responstids-gevinsten er meget
diskutabel, og modellen risikerer at
dræne det overskud, der skal være i
behandlingen af patienter.
Jeppe Blæsild Eriksen, FTR i Responce Region Midt, kom med et
friskt eksempel, hvor kolleger kørte
otte ture – og mødte én patient!
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Den følgende vagt, hvor han selv var
på, var der overhovedet ingen ture
– hvilket også viser den vilkårlighed,
der er i disponeringen afhængig af,
hvem der er vagthavende på AMK.
Der var til gengæld delte meninger om, hvor meget 3F skal arbejde
for at skaffe fordele kun for medlemmer. Det kunne eksempelvis være
omkring løndækning ved kurser eller
i forbindelse med administration af
feriefriugen.
Nogle mente, det var at gå for
langt, mens andre støttede ideen
om markante fordele ved at være en
del af fællesskabet. Der var i al fald

bred forståelse for FTR Stefan Fyhns
frustrationer over, at nogle gerne vil
have hele kagen og alle de fordele,
der forhandles frem – men de vil ikke
tage del i det faglige fællesskab.
Belastningstillæg ved mange opgaver blev også drøftet. Kan man finde
en pendant til fortæringstillæg, men
hvor der ikke er incitament til at
”trække” ture etc.
Og hvordan ”rangordner” man
mange korte ture over for færre,
men længere ture i forhold til belastning?
Det var spørgsmål som disse, som
blev diskuteret livligt.

dericia
ning af overenskomstønsker. Der er
en generel enighed om at udbud og
udbudsbestemmelser ikke skal være
stopklods og skelsættende for, hvad
der kan og skal forsøges forhandlet
ind i 2020. Overenskomsterne skal ikke
forhandles ud fra et hensyn til kontrakter og udbudsbestemmelser.
De mange indkomne overenskomstønsker var blevet opdelt i temaer, som
blev gennemgået af fællestillidsrepræsentant ved Responce, Stefan Fyhn.
Temaerne blev efterfølgende drøftet
og diskuteret.

Gennemgang af køreplan
Herudover blev RL-køreplanen gennemgået, hvor der nu skal ske en
samling af overenskomstønskerne
på tværs af landet henover foråret
og sommeren. På mødet var der god
debat og dialog omkring de kommende overenskomstforhandlinger.

Køreplan for OK20
Forår 2019 (mar.-apr.)

Indsamling af overenskomstønsker

Maj 2019

Samordning af ønsker i regionerne

Sommer 2019

Tematisering af ønsker og RL/3F

Sommer 2019

Tilbagemelding til kolleger om temaer

September 2019

Kongres 3F

Efterår 2019

Temaudvalg og forhandlingsudvalg samles

Marts 2020

OK forhandlinger

Marts 2020

Præsentation af forlig for tillidsrepræsentanter

Forår 2020

Præsentation af OK-forlig

Det særlige er, at der er to overenskomster hos 3F på redderområdet.
En overenskomst gældende for Falck
og overenskomsten gældende for
Responce. Begge overenskomster skal
forhandles, som det ser ud lige nu, og
derfor er det afgørende, at arbejdet
med overenskomsterne sker samlet og
i regi af Reddernes Landsklub.
Der afholdes et lignende møde for
kollegerne hos Responce Region Midt
den 14. maj i Skanderborg.
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Positivt besøg
hos opbygger
Prototypen på de kommende MAN ladvogne
blev grundigt gennemgået
Af Henrik Rytter, Head of Contracts, Networks & Vehicle

Den 26. og 27. februar var en mindre gruppe fra Assistance driften på
virksomhedsbesøg ved Botti i Italien.
Virksomheden, der opbygger vores
nye MAN lad- og grillvogne, holder til
i nærheden af Milano.
Formålet med turen var at se den
første ladvogn, der skal leveres prototypen skulle være genstand for
en grundig gennemgang af de krav,
vi i Falck har stillet til leverandør og
opbygger.
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Redderen › 42. årgang

Der er rigtig mange detaljer, der skal
være på plads, for at vi får et effektivt og driftssikkert køretøj at arbejde
med.

Blev vist på Transportmessen
Tirsdag den 19. marts var den første
ladvogn kommet til Danmark, og den
kom allerede den 21. marts med på
Transportmessen i Herning – på en
stand, som MAN Danmark havde der.
Prototypen er ikke helt "justeret"

ind efter de aftaler, vi havde drøftet
med opbygger i Italien, men det bliver
rettet.
Først i april måned kommer turen
så til den nye 8.8 tons MAN grillvogn;
så er prototypen klar til gennemgang,
inden endelig serieproduktion går i
gang.

Oppakning, service
og instruktion
Når begge typer er i Danmark, så
skal de indrettes i skabene med den
nye oppakning af værktøj mv. Ligeledes skal der udvikles serviceskemaer
til brug på stationerne for daglig/
ugentlig kontrol imellem de ordinære
serviceeftersyn hos MAN.
Der vil også blive udarbejdet instruktionsmateriale for brugerne, både på
MAN lastbilerne generelt, men også i

forhold til anvendelse af selve opbygningen – den daglige brug af bilerne.

Flot bil og flot håndværk
Vi forventer os meget af de nye biler, og
det ser ud til, at vores forventninger bliver indfriet. Det er generelt en rigtig flot
bil med flot håndværk fra opbyggeren.
Der vil i hvert område senere komme
information om, hvornår der kommer
nye biler på de enkelte stationer.
Ligeledes vil vi lave nogle arrangementer hvor vi tænder en grill og rister
et par pølser, og hvor der så vil være
mulighed for at "sparke dæk" og få en
god faglig snak om vores nye køretøjer
som vi håber at få meget glæde af.

25 års
jubilæum
Fællestillidsmand samt formand i RFK
København, Henrik Villsen Andersen
kunne mandag den 1. april fejre 25
års jubilæum i Falck.
Den nuværende næstformand og
tidligere formand i Reddernes Landsklub kommer egentlig fra Nordjylland,
men det er i det københavnske, han
har slået sine folder arbejdsmæssigt.
Henrik Villsen Andersen har igennem de seneste meget omskiftelige år
i Falck kæmpet for at bevare arbejdspladser og gode arbejdsforhold for
kollegerne. Rummelighed for kolleger, som f.eks. er syge eller kommet til
skade, er også en mærkesag for den
sympatiske jubilar.
Nordjyden kan i forhandlinger være
fræk, grænsende til øretæveindby-

Forårssolen tittede frem i Lyngby, da Henrik Villsen
Andersen kunne fejre 25 års jubilæum.

RL-formand Jacob Guldberg takkede sin forgænger Henrik Villsen Andersen for sin
store indsats for landsklubben og kollegerne generelt.

dende, men det sker på en rolig, venlig
og afvæbnende facon, lød skudsmålet
bl.a. ved jubilæet, som blev afholdt på
st. Lyngby.

Han er løsningsorienteret,
ordholdende og vellidt i alle lejre,
fremgik det også ved det velbesøgte arrangement.
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En redders forsikringer
”Guideline” 2019 for ansatte
i Falck og Responce A/S
Anden del af guiden bringes i næste udgave af REDDEREN.
Hiv eventuelt de to midteropslag ud og gem dem sammen!
Udarbejdet af Jan Heine Lauvring, RL´s konsulent på forsikrings- og pensionsområdet

Hermed den årlige og ajourførte oversigt over de forsikringer – obligatoriske
som frivillige – der i dag gælder for dig.
Oversigten er delt op i fire ”hovedområder”, således at den kan hjælpe dig med
at få overblik og virke som en ”guideline” for dig og/eller dine pårørende
i tilfælde af ulykke, kritisk sygdom,
mistet erhvervsevne og dødsfald.
På www.pensionsinfo.dk kan du desuden logge ind med fx NemID og se/
udskrive en stort set komplet oversigt
over dine pensions-/forsikringsoplysninger, hvilket jeg meget vil anbefale
at gøre, fx en gang årligt.
Sammen med den årlige guideline
– ”En redders forsikringer” – skaber
dette et overblik og overskuelighed
til gavn for dig selv, eller – i værste
tilfælde – til gavn for eventuelt efterladte/pårørende.
Du skal også opfordres til at hente
PensionDanmarks app i AppStore eller
GooglePlay. Den hedder ”Din Pension”. Herudover vil det være hensigtsmæssigt at tilmelde sig de målrettede
rådgivningsmails fra selskabet.
Bemærk: Denne guide kan hjælpe dig
med at få overblik, men den er kun
vejledende. Det er altid de aktuelle
og ”officielle” forsikringsvilkår, der er
gældende i ethvert tilfælde. Eventuelle ægtefælle-/børnedækninger vil – i
fald de er dækket – være anført særskilt under de enkelte forsikringer.
Herunder de forsikringer/pensionsordninger du i givet fald skal have
kontakt til, opdelt i de respektive
hovedområder.
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I TILFÆLDE AF ULYKKE
(ULYKKESFORSIKRINGER)
TRYG forsikring – Kollektiv overenskomstmæssig gruppe heltidsulykkesforsikring
Forsikringen, der er tegnet af Falck A/S
pt. gennem TRYG forsikring, er en del
af din overenskomst (OK § 12, stk. 6).
Alle ansatte i Responce blev pr. 1.
juni 2015 meddækket under denne
kollektive overenskomstmæssige ulykkesforsikring (OK § 19) – på lige vilkår
med øvrige kollegaer i Falck.
Forsikringen er en heltidsulykkesforsikring (hele verden og 24 timer i
døgnet) og dækker, udover varigt mén
som følge af ulykkestilfælde, også ved
visse former for sygdomsinvaliditet.
Herunder dissemineret sclerose, smitsom leverbetændelse, smitsom hjernebetændelse, meningitis, blindhed eller
nedsættelse af synsstyrken som følge
af specifikke øjensygdomme. Dækningerne for følgerne af ovennævnte
sygdomme er under forudsætning af,
at sygdommen er blevet symptomgivende i forsikringstiden (ikrafttrådt 1.
okt. 2013). Herudover dækkes tandskader ved ulykke, samt tyggeskader der
skyldes påvist fremmedlegeme.
Vær opmærksom på at dødsfald som
følge af ulykkestilfælde, skal anmeldes inden for 48 timer. Dette af hensyn
til selskabets eventuelle krav om
obduktion for dermed at kunne fastslå
den konkrete årsag til dødsfaldet.
Var det selve påvirkningen, eller fx et
”hjertestop” forud for hændelsen, der
skabte ulykken.

Forsikringens ”hovedsummer” er – død
ved ulykke kr. 109.341 (indeks 2019),
invaliditet/varigt mén som følge af
ulykke og sygdomsinvaliditet kr. 546.706
(indeks 2019). Der udbetales fra 5 %
mén, og forsikringen indeholder såkaldt
dobbelterstatning ved méngrad på 30
% og derover.
Skadesanmeldelse udfyldes direkte på
www.tryg.dk (anmeld skade > kollektiv ulykkesforsikring >anmeld). Når
anmeldelse er sendt, vil du modtage en
bekræftelse på mail fra Tryg. Police nr.
er 882 3000 002 035
Evt. andre henvendelser omkring
forsikringen skal ske til Willis Towers
Watson, der er mægler på policen.
Telefon nr. er 8813 9600, hvor du ved
oplysning om police nr., bliver omstillet
til rette medarbejder.
OBS-OBS-OBS – ARBEJDSULYKKER skal
som altid, anmeldes til arbejdsgivers
lovpligtige arbejdsskadesforsikring via
leder/arbejdsmiljørepræsentant (pt.
også tegnet i TRYG forsikring)
HUSK dog selv at aktivere ovenstående ulykkesforsikring, der jo dækker 24
timer i døgnet. Dermed også i forbindelse med evt. arbejdsulykke (arbejdsbetingede lidelser dækkes ikke af en ulykkesforsikring). Det er – trods sammenfald
af forsikringsselskab – to af hinanden
uafhængige forsikringer, og kun ved
særskilt anmeldelse kan der evt. ske
udbetaling fra begge forsikringer!
Anmeldelse bør ske, så snart mistanke om evt. varigt mén er til stede,
og således IKKE afvente en evt. afgørelse i fx en arbejdsskadessag, hvorved
gældende anmeldelsesfrister evt. kan
overskrides!

Codan – Ægtefælle/børn: Vær opmærksom på, at der til ovenstående
forsikring tidligere kunne tilknyttes
en ægtefælle-/børnedækning. Dækningen – der dengang blev tegnet i
forsikringsselskabet Codan – er ikke
længere en mulighed, men allerede
tegnede forsikringer (før 1. juli 2009)
er videreført uændret fra Codans side.
Betalingen for denne ”tillægsforsikring” opkræves typisk årligt i december måned via PBS!
3F – Kollektiv fritidsulykkesforsikring
Vær opmærksom på, at denne forsikring – der bl.a. indeholder dødsfaldsdækning, invaliditetsdækning/
mén ved ulykke og hjemtransport ved
ferierejser m.v. – er frivillig og kan
være fravalgt! Er du i tvivl, om du er
”med”, kan du spørge i din lokale 3F
afdeling. Her kan du også hente en
pjece om forsikringens dækning. De
fuldstændige forsikringsbetingelser
kan endvidere ses/downloades via
www.3f.dk
Du er automatisk dækket, fra du
optages som medlem af 3F, medmindre du siger ”nej tak” til forsikringen.
Præmien opkræves sammen med dit
kontingent til 3F. Der er en betingelse,
at du er ajour med betaling af dit kontingent. Forsikringen ophører, hvis du
melder dig ud, eller du af anden grund
slettes som medlem.

I TILFÆLDE AF
”KRITISK SYGDOM”
PensionDanmark – dækning
via din overenskomstmæssige
arbejdsmarkedspension
”Engangsbeløb ved kritisk sygdom”
indgår som et element i den kollektive
overenskomstmæssige arbejdsmarkedspension. Der udbetales et skattefrit engangsbeløb på kr. 100.000
(standardbeløb, hvis du får konstateret
en af de sygdomme, der betegnes
som ”kritiske” i ordningen). Standardbeløbet kan – efter eget ønske og
”behov” – reguleres ned til kr. 50.000
eller tilsvarende op til kr. 150.000. Forsikringen gælder i 12 mdr. efter dine
pensionsindbetaling ophører (du kan
forlænge yderligere 48 mdr.) eller du
begynder at få udbetalt hele din pension. Udbetaling kan ske flere gange
for den samme diagnose med 7 års
mellemrum og ellers hvis der er tale
om ”uafhængige” diagnoser. Yderligere omkring dækning, anmeldelse m.v.,
kan findes på www.pension.dk
Forenede Gruppeliv – kollektiv
dækning via medlemskab af Falcks
Personaleforening
Ordningen er en del af den kollektive
gruppelivsforsikring (aftale nr. 66035)
tegnet i Forenede Gruppeliv gennem
Falcks Personaleforening, der samtidig

administrerer ordningen. Dækningen
er på 100.000 kr. for den ansatte. Beløbet udbetales ”kun” for én diagnose.
Børnedækning: Pr. 1. januar 2013 blev
der tilknyttet en kritisk sygdomsdækning for børn*). Den dækker nu op til
alder 21 år mod tidligere 18 år. Dækningen er på 50.000 kr., og udbetales
hvis et medlems biologiske børn eller
adoptivbørn, og/eller medlemmets
ægtefælles/samlevers biologiske børn
eller adoptivbørn, får diagnosticeret
en dækningsberettiget kritisk sygdom
eller dør i forsikringstiden. Dvs. før
udgangen af den måned medlemmet
fylder 69 år. Der kræves fælles bopæl
med medlemmet på diagnosetidspunktet og 6 måneder forud herfor.
Forsikringssummen udbetales til medlemmet.
*) Obs omfatter ikke diabetes type 1.

HUSK: Anden del af guiden bringes i
næste udgave af REDDEREN.

FALCK/RESPONCE. PENSIONSORDNINGEN
PRODUKT
PENSION

FORSIKRINGER

VALGMULIGHEDER
Kan fravælges

Udvidede
muligheder i
2019

›

Aldersopsparing

›

5.200 kr. <5: 46.000
48.000 kr. efter skat
År til pension: >5: 5.100

›

Ratepension

›

50 pct. eller mindre (af restbidrag til opsparing)

Op til 30 år

›

Livsvarig pension

›

50 pct. eller mere (af restbidrag til opsparing)

10 års pensionssikring

›

Supplerende førtidspension

›

72.000 kr.

18.000-108.000 kr.
36.000-144.000

›

Opsparingssikring, førtidspension

›

Hidtidig opsparing

-

›

Engangsbeløb, førtidspension

›

100.000 kr.

50.000,
150.000
ellerkr.
200.000 kr.
50.000 eller
150.000

›

Opsparingssikring, fleksjob

›

Hidtidig opsparing med arbejdsgivers indbetaling

-

›

Engangsbeløb, visse kritiske sygdomme

›

100.000 kr.

50.000 eller 150.000 kr.

›

Udbetaling, dødsfald

›

Hele opsparingen, dog mindst 500.000 kr.

Mindst
0, 250.000,
0, 250.000,
750.000,
750.000
1.000.000
ellereller
1.000.000
1.250.000
kr. kr.

›

PensionDanmark Sundhedsordning giver fri adgang til forebyggende tværfaglig behandling,
sundhedsrådgivning og hurtig diagnose.

›

Medlemsrådgivningen er åben på telefonen alle hverdage kl. 8-21 − og på pension.dk døgnet rundt.
Medlemmer kan abonnere på rådgivningsmails med personligt målrettede budskaber og rådgivning.

›

SUNDHEDSORDNING

›

Engangsbeløb, ressourceforløb

Falck: Arbejdsgiverbetalt
Responce: Betales af det samlede pensionsbidrag

RÅDGIVNING

STANDARDDÆKNING

50 pct. af engangsbeløb ved førtidspension

50 pct. af valgt engangsbeløb ved førtidspension

1
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RUS

Nina er ny konsulent
hos Reddernes
Udviklingssekretariat
42-årige Nina Bach Ludvigsen har en mangeårig
baggrund indenfor sundhedspolitik og faglig
interessevaretagelse

12 ∙
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Der er rigeligt med opgaver at kaste
sig over for Nina Bach Ludvigsen, som
er Reddernes Udviklingssekretariats
nye sundhedspolitiske konsulent.
Det gælder blandt andet opfølgning
på den nye autorisation af ambulancebehandlere, Sundhedsstyrelsens kommende anbefalinger på akutområdet,
regeringens sundhedsreform, diverse
udbud landet over samt aktuelle
udfordringer indenfor brand, auto og
sygetransport.

RUS
Skabe et overblik
Den nye konsulent har dog kun været
i jobbet siden 1. marts, så i første
omgang handler det om at skabe sig
et overblik, møde referencegrupperne
samt diverse nøglepersoner og -organisationer på området.
For Nina Bach Ludvigsen er det
vigtigt på længere sigt at vælge nogle
indsatsområder, hvor man kan gøre en
forskel – som foreløbig eneste RUSmedarbejder kan det ikke nytte at
løbe efter alle bolde, betoner hun.

Fælles front
42-årige Nina Bach Ludvigsen er
uddannet indenfor forvaltning og
pædagogik (Cand.scient.soc.) fra Roskilde Universitetscenter, og hun har en
omfattende erfaring med sundhedspolitik.
Hun kommer fra en stilling som politisk seniorkonsulent i Hjerteforeningen og har tidligere været konsulent i
Ergoterapeutforeningen.

Scoop® EXL

- Hjerteforeningen arbejder for gode
vilkår for hjertepatienter, som jo også
udgør en stor del af de akutte patienter. Her kunne vi på mange områder
lave ”fælles front” med redderne, og
vi havde også gode møder med de
tidligere konsulenter i RUS, fortæller
Nina Bach Ludvigsen.

nok også savnet at repræsentere et
fag snarere end en sag – og savnet
fagbevægelsen, hvor jeg været i en
halv snes år. Desuden er det fagligt
set en rigtig spændende udfordring
at skulle kæmpe for resultater for en
mindre faggruppe, forklarer Nina Bach
Ludvigsen.

Udviklingsorienteret gruppe

Værdifuldt netværk

Da hun senere så jobopslaget fra RUS,
besluttede hun at søge:
- Der var flere ting, der tiltalte mig.
Først og fremmest opfatter jeg redderne som en meget udviklingsorienteret faggruppe, der løfter en vigtig
og højt specialiseret opgave. Jeg har

I dét arbejde bliver det værdifuldt
med hendes netværk og kontakter på
blandt andet Christiansborg, diverse
ministerier og styrelser, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening med
videre.

43 62 43 16
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Reddernes Landsklub afholdt årsmøde den 14. marts hos 3F Slagelse.
På www.redder.dk kan RL-medlemmer hente beretningerne fra de forskellige
områder samt regnskaber og forslag til kontingent og vedtægtsændringer.

Formandens
beretning
RL-formand Jacob Guldberg så i sin beretning
blandt andet tilbage på et hektisk år og kiggede frem mod OK 2020
2018 har været et turbulent år med
mange forandringer inden for alle
områder, hvilket tydeligt fremgår af
de regionale beretninger. Virksomheden har trukket store veksler på dens
medarbejdere.
Medierne har haft et stort fokus på
virksomheden Falck både fra forårets
massefyring af p-vognsredderne til
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Konkurrencerådets afgørelse om
Falcks ageren i forbindelse med tabet
af ambulancekonktrakten i Region
Syddanmark.
RL er en virksomhedsklub, der varetager vores medlemmers interesser. Det
gør vi via en bred vifte af forskellige
tiltag – eksempelvis ved at søge indfly-

delse i 3F, hos Falck og hos politikere.
RL har altid støttet politikere, der har
vist interesse for det præhospitale
område. Dette har Landsklubben gjort
uden skelen til partifarve. Vi vil gerne
have politikere, der har en vis basisviden om vores område. Vi er åbne
omkring vores støtte og eventuelle
bidrag fremgår af vores regnskab og
debatteres på vores årsmøde.
Jeg vil gerne sende en tak til RUS for
samarbejdet omkring indførslen af
autorisationsordningen for ambulancebehandlere, og vi ser frem til et
forsat godt samarbejde i 2019.

Er der lyspunkter derude? Ja - foranlediget af Landsklubben har vi startet
de indledende øvelser op mod overenskomstforhandlingerne i 2020. En
ny forhandlingssekretær på redderområdet og et 3F, der bliver nødt til
at drage nogle konsekvenser ud fra
resultatet i 2017, der på ingen måde
kan være tilfredsstillende for en fagforening.
3F, RL og tillidsfolkene ude på stationerne har i fællesskab lagt køreplanen
frem mod OK20, hvor en markant
ændring giver mulighed for tillidsfolk
direkte at påvirke forhandlingsud-

valget op mod OK20. OK20 bliver
fagbevægelsens mulighed for at vise,
at de er en bevægelse og ikke en
organisation, der formår at bevæge
sig og give mulighed for at inddrage
medlemmerne i højere grad. Medlemmerne skal ligeledes gribe muligheden
for at påvirke bevægelsen i den rigtige
retning.
Overenskomster forhandles mellem
organisationerne.
I 2018 søsatte vi i RL vores nye kommunikations- og synlighedsstrategi.
Jeg håber, at du har bemærket en
mere synlig og aktiv Landsklub. Vi blev

yderligere styrket i maj 2018 med ansættelsen af vores sekretær, Dorthe. Vi
vil fortsætte og styrke denne strategi
i 2019. Vi er fortsat glade for at stå
for udgivelsen af fagbladet Redderen.
Fagbladet sendes til samtlige regionspolitikere og sætter fokus på aktuelle
problemstillinger. Du støtter som medlem dette unikke talerør til politikere
og ledelse, og vi tager gerne emner
op, som du ønsker at sætte fokus på.
RL vil fortsætte med at presse på
for at øge samarbejde mellem FOA
og 3F – det være sig i regi af RUS og i
spørgsmål om arbejdsmiljø og overenskomstmæssige forhold.

Glimt fra årsmødet
KONTINGENT
På årsmødet blev det vedtaget at holde kontingentet uændret på 30 kroner
pr. måned. Det vil ganske vist betyde
et kalkuleret driftsmæssigt underskud,
men egenkapitalen er solid nok til, at
en kontingentforhøjelse ikke er nødvendig her og nu, fremgik det.

REDDEREN
RL-formand Jacob Guldberg slog fast,
at REDDEREN fortsat skal udkomme
som et fysisk blad og sendes ud til
medlemmernes postkasser. Det fysiske
blad læses langt mere end det elektroniske, og det giver også familien
mulighed for at kigge med. Nok så
vigtigt er det ifølge formanden, at bla-

det sendes til cirka 200 regionsrådspolitikere og 40-50 relevante MF’ere. Det
betyder, oplever formanden, at politikerne kender nogle af de udfordringer
og temaer, der optager redderne – og
det gør bladet til et værdifuldt værktøj
i dialogen med politikerne.

DELTAGELSE
Hvad er mon årsagen til, at tilstrømningen til årsmødet ikke er så markant
som ”i gamle dage”, lød et spørgsmål.
Frank Laugesen fra bestyrelsen mente,
der var tale om en generel tendens
i tiden. Der er mange tilbud, og folk
har meget at rende til – det er svært
at lokke folk af huse som for nogle år
siden. En anden pegede også på de

mistede medlemmer i Region Syd, som
tidligere traditionelt var stærkt repræsenteret ved årsmøderne.

ARBEJDSMILJØ
Arbejdsmiljørepræsentant Torben
Wyrtz, som sidder i arbejdsmiljøudvalget/ambulance, har ikke forhåbninger
om, at der igen kommer en AMR på
hver station – og mange AMR oplever,
de har svært ved at få afsat tid nok til
arbejdet. Han har dog en forhåbning
om lidt bedre tider på arbejdsmiljøområdet, for ledelsen har erkendt, der
er problemer på området, og arbejdsskadetallene går den forkerte vej,
påpegede han.

Nr.3 › April ‹ 2019

∙ 15

ÅRSmøDe 2019
AUTORISATION
Bestyrelsen blev spurgt, om 3F/RL
kunne/ville spille en positiv rolle i
forhold til at bevilge midler til autorisationsgebyret. Svaret var ”ja”, men at
man også gerne vil have flere ind over
med hensyn til eventuel finansiering
– for eksempel er arbejdsgiver jo også
afhængig af, at medarbejdere om en
håndfuld år har autorisation. Men det
vil være super, hvis medlemskab af RL
giver en fordel i forhold til dækning
af gebyr, lød det. I øvrigt arbejdes der
på vejledninger til dem, der skal søge
autorisation, fremgik det.

RAPPORT
En deltager efterlyste en tilkendegivelse eller holdning fra RL vedrørende

den rapport om arbejdsmiljø, som
skabte en del røre for nogen tid siden.
RL-formanden mente, at psykolog
Pernille Blidsøes rapport er meget
problematisk i forhold til metodevalg
etc. Men han vil gerne bruge (medie)
interessen som løftestang til at opnå
forbedringer på arbejdsmiljøområdet,
sagde han. Jacob Guldberg tilføjede, at han vil overveje en decideret
respons på rapporten, måske i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen.

opsøgende indsats, for at RL’s kontingentindtægter og dermed aktivitetsniveau og styrke kan fastholdes.

ROS
Der var på mødet ros til bestyrelsen og
ikke mindst formand Jacob Guldberg,
som tiltrådte i forbindelse med årsmødet sidste år. ”RL har virkelig flyttet sig
det seneste år – I har gjort det godt”,
sagde én. Det blev bakket op af en
anden deltager, som især roste den
mærkbart forbedrede synlighed.

MEDLEMSTAL
FTR Stefan Fyhn opfordrede alle til at
gøre en indsats for at byde nye kolleger velkommen ind i RL. Der kommer ikke længere automatisk info om
nyansatte, så det kræver en aktiv og

Turen går til Island

Sidste års modtager af studierejselegatet, Johannes Jensen, besøgte redningstjenesten i
Aasiaat/Egedesminde i Grønland. Turen blev omtalt i REDDEREN nummer 7, 2018.

Hvert år uddeler Reddernes Landsklub
et studierejselegat på op til 15.000
kroner på årsmødet.
Beløbet burde kunne være et attraktivt og solidt tilskud til videbegærlige
kolleger, som ønsker at rejse ud i verden og se, hvordan man griber tingene
an andre steder.
Men i lighed med sidste år var der
blot løbet tre ansøgninger ind, hvilket
FTR Karsten Jakobsen betegnede som
lidt skuffende.
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Han bad de forsamlede om at medvirke til at ”markedsføre” studierejselegatet lidt ekstra ude på stationerne,
så flere måske kommer på banen
næste år.
Destinationen i de tre ansøgninger
var henholdsvis San Francisco, Australien og Island, og det var sidstnævnte
projekt, der løb med legatet.
Ansøgeren, Lise Henneberg Kjeldsen,
vil kigge på både ambulance- og assistancedriften på den Nordatlantiske ø,

og det projekt bakkede RL-bestyrelsen
enstemmigt op om.
- Stort tillykke til hende – vi glæder
os til at se rapporten fra opholdet, lød
det fra Karsten Jakobsen.
Vinderen af legatet kunne ikke være
til stede ved årsmødet.

Vedtægtsændringer
blev endeligt vedtaget
For anden gang – og dermed gældende – vedtog årsmødet en håndfuld
vedtægtsændringer.
To af ændringerne handler om at få
navnet ”Responce A/S” føjet ind et par
relevante steder, mens det fjernes, at
fællesarbejdsmiljørepræsentanter skal
være del af bestyrelsen, da funktionen
ikke findes mere.
Det præciseres dog, at bestyrelsen
kan tilforordne AMR-folk til bestyrelsesmøder ved behov.

Endelig fjernes kravet om at holde
årsmødet på skift mellem landsdelene.
Hvis et område på grund af konkurrence og/eller udbud nærmest bliver
uden Falck-tilstedeværelse, så vil man
gerne have frihed til at disponere
anderledes.
En deltager mente, man kunne tage
diskussionen, hvis situationen opstod
– han udtrykte bekymring for, om der
blev længere imellem, at årsmødet
kom til Sjælland.

En anden mente dog, det var rettidig omhu at træffe beslutningen
nu, især når der skal to møder til at
bekræfte den. Og han udtrykte stor
tiltro til, at bestyrelsen husker at veksle
mellem landsdelene.

Generalforsamling
i Redder Af Verden
RAV holdt generalforsamling i Randers
og fik bl.a. et nyt ansigt i bestyrelsen

• Vi har indgået ny bankaftale med
Danske Bank for bedre vilkår. Vi har
således også MobilePay for enhver
betaling, der måtte ønskes

Af Jarl Udsen

Af hensyn til bestyrelsens engagement
med hovederhvervet ved Falck og
kursusaktivitet, har bestyrelsen været
nødsaget til at afholde generalforsamling under andre rammer og på en
anden dag end hos vores sædvanlige
partner, Reddernes Landsklub.
Dette har desværre tydeligvis været
årsagen til, at besøgstallet har været
lille. Vi har naturligvis taget årets generalforsamlings manglende placering
sammen med årsmødet i RL til efterretning, da vi helst ser, at så mange som
muligt, får muligheden for at deltage.
Men generalforsamlingen blev
afholdt på Falcks Uddannelsescenter,
Langvangen i Randers, og med en mindre forsamling, lykkedes det at begå
dette års generalforsamling helt uden
komplikationer.
Thomas Holm valgtes til dirigent, og

med sin knivskarpe fokus på dagsorden og forretningsordenen, kom vi
igennem samtlige punkter.

Punkter fra beretningen
Bestyrelsens beretning blev læst højt.
Beretningens highlights var bl.a.:
• Ophør af udvalg, samtlige udvalg
overgik til bestyrelsen. Der bliver
fremover indkaldt til projektseminarer med repræsentanter fra
bestyrelsen
• Bestyrelsens nye platform hedder
TEAMS, TEAMS letter arbejdet og
forenkler kommunikationen og holder bedre orden. Vi er rigtigt glade
for denne platform

• Mette Christensen er RAV’s bogholderi, og har vi har et fantastisk godt
arrangement med Mette. Tak for
indsatsen til Mette
• I efteråret skulle vi imødekomme
nye krav vedr. databeskyttelsesforordningen. Derfor blev vi tvunget
til at ændre kontingentopkrævning.
Opkrævningen bliver 1 gang årligt,
og fungerer tilfredsstillende for
sekretariat og bogholderi
• Landeprojekterne: Senegal er
i opstartsfase til ambulance og
brandprojekt
• Bolivia er vurderet dyrt i transport
og har brug for en stærk økonomi.
Derfor blev Bolivia sat på pause,
indtil der er finansiering til projektet

• Lageret i Farum er afviklet
Nr.3 › April ‹ 2019
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• Zimbabwe har været godt etableret
med uddannelsesprojektet, finansieret af 10–Øresfonden. Imidlertid har
der været uro og ustabilitet efter
præsidentvalget, som nødsagede
RAV til at pausere projektet til der er
stabilitet i landet.
Hele beretningen kan læses på hjemmesiden.

Valg til bestyrelsen
Regnskabet blev enstemmigt godkendt, ligesom det årlige kontingent
på 150 kroner forbliver uændret. Der
var ikke fremsendt forslag til RAV, så
også dette punkt blev hurtigt afviklet.
Punkt 7 var valg til bestyrelsen. Da
Jette Møller ikke ønskede genvalg,
blev det nødvendigt at vælge en ny
person. Kandidater var imidlertid
efterlyst på hjemmesiden og sociale
medier. Dette resulterede i, at Kivan
Olesen, ambulancebehandler i Lemvig,
og i øvrigt uddannet brandmand, stillede op som kandidat til bestyrelsen,
og valgtes enstemmigt. Tillykke med
valget til Kivan.
Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig. Den nye bestyrelse

Den nye bestyrelse i RAV (Ejnar Korsgaard Nielsen var til møde i Aarhus).

er Lise H. Kjeldsen, Dennis K. Pedersen, Kivan Olesen, Ejnar Nielsen, Jarl
Udsen (formand), og som suppleant er
det igen Thomas Holm. Tillykke med
valget til alle.

Der var ingen drøftelser under punktet eventuelt. Jarl takkede for god
ro og orden, og herefter gik snakken
igen lystigt, og der blev serveret kaffe
med brød.

ønske om flere akutberedskaber
Der er muligvis flere ambulancer og
akutbiler på vej, hvis regeringens sundhedsreform bliver ført ud i livet efter
det kommende valg.
Fordelingen på kortet her er sket med
udgangspunkt i seneste tal på regionalt
niveau for responstider og et politisk
ønske om særligt at styrke akutberedskabet i landets yderområder.
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I udspillet er der afsat 139 mio. kr.
årligt i 2021-2025. Det svarer til ca. 20
ekstra akutberedskaber. Der er ikke
taget stilling til, om der er tale om
akutlægebil, akutbil eller ambulanceberedskab i de forskellige landsdele.

Regional dialog
Den konkrete placering og valget af
beredskab (ambulance, akutbil og
akutlægebil) vil ske i dialog med regionerne og fra 2021 sundhedsforvaltningerne. Beredskaber placeres i dag med
afsæt i helt lokale behov og detaljerede opgørelser af bl.a. responstider,
befolkningstæthed, antal kørsler m.v.
Der skal i øvrigt laves fælles nationale retningslinjer for akutområdet, så
patienter får den samme behandling
over hele landet, hvis de bliver akut
syge – hvis altså reformen bliver til
noget.
Kilde: regeringen.dk

@redder.dk har
flyttet server
Skift til ny udbyder
ventes at give større
stabilitet og sikkerhed
omkring redder.dk
-mailadresser

Gennem den seneste tid har vi oplevet
udfald på den server, som mailadresserne @redder.dk lå på.
Derfor har vi i landsklubben besluttet
at skifte udbyder.
Dette arbejde blev påbegyndt søndag
d. 24. marts klokken 23, og det blev
afsluttet et døgns tid senere.

Vi har en klar forventning om, at vi
med den nye udbyder vil opleve større
stabilitet og driftssikkerhed, og der vil
også være endnu større sikkerhed omkring opbevaring af mails og måden
man tilgår dem på.
Som omtalt i vores info-mail den 18.
marts om flytningen, kan adgangskoderne ikke flyttes med, og derfor skal
du have en ny. Hvis du på forhånd har
lavet en midlertidig adgangskode, kan
du nu bruge denne til at tilgå din mail.
(Du kan ændre din midlertidige
adgangskode via dette link: https://
www.unoeuro.com/mail/password/)
Hvis du ikke på forhånd har lavet en
midlertidig adgangskode, skal vi nulstille den manuelt. Dette gør du ved at
ringe til vores sekretær Dorthe på tlf.
6073 0001 eller sende en mail til info@
redder.dk.

Webmail kan tilgås via
webmail.redder.dk.
Bemærk at brugerfladen ser lidt anderledes ud, men funktionerne er de
samme, som du er vant til.
Hvis du bruger mailprogrammer som
gmail, Mozilla Thunderbird, Outlook
eller andet til at se din mail i, skal
du ind og ændre i opsætningen. Du
kan læse mere her: https://redder.dk/
flytning-af-mail-server/
Alternativt kan du logge ind på www.
unoeuro.com/support/faq/mail/115/,
som også giver svar på opsætningen.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til RL-sekretær Dorthe
Nielsen på tlf. 6073 0001 indenfor
normal åbningstid, eller sende en mail
til info@redder.dk.

De mange redder.dk-mailkonti får hele
64 GB plads hver på den nye server.
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Følg RL på
nettet og de
sociale medier
Vidste du, at Reddernes Landsklubs hjemmeside har fået en omfattende grafisk
overhaling og markant styrkelse på aktualitet og indhold?

Du kan også sende artikelforslag og få information om fagbladet REDDEREN, og som RLmedlem kan du hente de seneste tre udgaver
af REDDEREN i elektronisk form.

På www.redder.dk kan du finde de nyheder og nyhedsbreve, som RL jævnligt sender ud. Du kan også finde vigtige datoer i
den faglige kalender, søge i databasen, se
hvem der sidder i RL-bestyrelsen og finde
links til samarbejdspartnere. Desuden
arbejder vi på at etablere adgang til et
særligt medlemsområde.

Husk også at følge Reddernes Landsklub på
Facebook, lige som cirka 1200 kolleger og
andre interesserede allerede gør.
OG: Som noget nyt er RL nu også aktiv på
Instagram, hvor gode billeder fra bestyrelsesmedlemmernes arbejde og fotos fra REDDERENS reportageture vil dukke op jævnligt.

Vi ses :)

