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Har du en god historie?
Fagbladet Redderen modtager gerne tips til historier eller
emner, som vi kan tage op.
Ambulanceområdet fylder af naturlige årsager en del i bladet. Men vi har et stærkt ønske om at afspejle hele reddergruppen i bladet, så ikke mindst kolleger fra assistance- og
brandområdet opfordres til at komme med input.
Henvendelse kan ske til redaktør Stefan Fyhn Gregersen
(se kontaktdata i kolofonen).
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Så kom vi også i gang med året 2020, og dermed også
10 nye udgivelser af vores fælles fagblad. Selv havde
jeg fornøjelsen af at opleve årsskiftet i ambulancen,
da jeg havde nattevagten den 31.12. Jeg kan egentlig
godt lide at arbejde den aften, fordi der er mennesker overalt i bybilledet, og alle er i et festligt og godt
humør. Nytårsvagten var ganske god og festlig, og
der var tid til både at nyde den gode mad og det vigtige kollegiale selskab. Således lykkedes det at fejre
årsskiftet ved midnat sammen med alt øvrigt vagtsat
personale. Det er tid til at gøre status men også se
fremad mod et nyt år.
Nu har vi så netop taget hul på 2020, og jeg tror, vi
alle er bevidste om de vigtige opgaver, der nu skal
tages hul på. Arbejdet frem mod OK 20 er allerede
i fuld gang, og de første forhandlinger på de store
overenskomster er startet. Således bliver det spændende at se, hvilke overordnede temaer, der bliver
lagt vægt på. Særligt har jeg et ønske om, at der
kommer mere fokus på den arbejdsmiljømæssige del,
samtidig med vi får sikret nogle gode vilkår for vores
arbejdsmiljørepræsentanter. Alt for mange udfordringer i dagligdagen udspringer i det arbejdsmiljømæssige regi, og jeg synes, at både vi og arbejdsgiverne
med fordel kan investere langt mere i at sikre nogle
bedre vilkår og muligheder for de repræsentanter,
der gerne vil udvikle et bedre arbejdsmiljø.

Udover OK 20, går vi jo også en spændende og
interessant tid i møde ift. det kommende ambulanceudbud i Region Midtjylland. I denne udgave af
REDDEREN kan du læse lidt om et udbud om brandkontrakten på Lolland-Falster. Det gør mig glad at
læse, når man indgår en kontrakt med det formål at
sikre det bedst muligt samarbejde, under en kontraktperiode. En kontrakt med plads til udvikling undervejs
og en kontrakt, der satser på uddannelse og arbejdsmiljø. Naturligvis skal udbud sikre, at en ydelse fås
til en rimelig pris. Dog har der været alt for meget
tendens til et for stort fokus alene på prisniveauet.
Nu håber jeg, at der blæser nye vinde, og at vi også
i Region Midtjylland kommer til at se et udbud, som
ikke låser operatørerne fast i en bunke af mindstekrav
– men derimod sikrer, at der er plads til udvikling via
en god og konstruktiv dialog med operatørerne og de
faglige medarbejderrepræsentanter. Vi er klar til at
følge og blande os i udbudsprocessen.
Rigtig god læselyst med bladet.

Stefan Fyhn
Redaktør
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Brandkontrakt i
samarbejdets tegn
Udvikling, uddannelse og arbejdsmiljø får et
løft i ny 10-årig aftale mellem Falck og LollandFalster Brandvæsen
De seneste år har der været en
tendens til, at mange kontrakter på
ambulance- og beredskabsområdet er
blevet digre værker, hvor alt er pindet
ud ned til de mindste detaljer.
Men på Lolland-Falster er parterne
gået en lidt anden vej i den 10-årige
brandkontrakt, som Falck og LollandFalster Brandvæsen indgik i december.
Der er naturligvis stadig en solid,
aftalemæssig ramme om kontrakten, men ellers er det samarbejde og
fælles udvikling, der er de bærende
elementer.

Områdeleder Kim Nielsen og operativ
chef Bjarne Noer Larsen er glade for den
nye aftale.
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Ret unik aftale
- Jeg tror, aftalen er ret unik i forhold
til graden af samarbejde. En kontrakt
kan blive så firkantet, at den låser
parterne og bremser udvikling og
fleksibilitet. Vi tror på, at dialog og
samarbejde giver det bedste resultat,
siger Bjarne Noer Larsen, operativ chef
i Lolland-Falster Brandvæsen.
Klaus Nielsen, områdeleder brand i
Falck, er enig:
- Vi har en tradition for hernede, at
vi taler om tingene og løser problemer på lavest mulige niveau – det

fungerer rigtig godt. Vi er partnere
mere end leverandør/kunde. Jo, Falck
er leverandør, men vi identificerer os
først og fremmest som en fuldgyldig
del af Lolland-Falster Brandvæsen,
forklarer han.
De understreger begge, at gensidig
tillid er en forudsætning for en god
samarbejdsaftale, og dén – tilliden –
er på plads på begge sider af bordet
efter de mange år, Falck har udført
brandslukning på Lolland-Falster.
Og det har de gjort godt, mener
både Bjarne Noer Larsen og Holger
Rasmussen, borgmester i Lolland
Kommune.

Fleksibel udskiftning
Bjarne Noer Larsen nævner udskiftning
af brandkøretøjer som et eksempel på,
at en samarbejdsaftale giver en række
fordele.

- Vi har aftalt, at køretøjer, som
udgangspunkt, ikke må blive ældre
end 20 år, hvorefter de udskiftes. Vi
kunne have krav om, at alle køretøjer
blev skiftet ved kontraktstart, og Falck
kunne byde ind med, at alle køretøjer
blev udskiftet med en model næsten
magen til, bare ny. Men i stedet har
vi aftalt en fleksibel udskiftningsplan,
hvor cirkaprisen på et standardkøretøj
er indregnet i kontraktsummen. Herefter laver vi løbende specifikke aftaler for, hvilke køretøjer, der skal skiftes
hvornår, og vi finder frem til, hvilken
model, tank og opbygning, der er den
optimale i det givne tilfælde.
- Det betyder også, at hvis der
udvikles noget genialt udstyr og
materiel de kommende år, så har vi
mulighed for at tænke det ind, i det
omfang økonomien tillader det. Det
giver os større fleksibilitet, påpeger
den operative chef.
Klaus Nielsen tilføjer, at tilgangen
også styrker fokus på arbejdsmiljøet.
Man kan inddrage brandfolkene og
deres erfaringer ved valg af køretøj,

materiel og opbygning, så eksempelvis tunge løft så vidt muligt undgås.

Tilfredshed hos brandfolkene
Ifølge Klaus Nielsen har der været lidt
bekymring blandt de cirka 160 Falckbrandfolk om, hvorvidt en ny aftale
ville medføre besparelser og/eller
lukning af stationer.
- Men ud over suspendering af
en enkelt udtjent miljøvogn, så er
der ingen ændringer, og det er man
glade for. Vores folk er også tilfredse
med, at de bliver i Falckregi, blandt
andet med hensyn til personaleforeningens goder etc.

Uddannelse og arbejdsmiljø
Bjarne Noer Larsen betoner, at aftalen
lægger op til en række udviklingsmæssige tiltag for brandfolk, indsatsledere
og holdledere.
- Der vil ske et kompetenceløft
på alle niveauer. Vi arbejder blandt
andet med nye principper, så indsatsledere og holdledere bliver endnu
mere fokuserede i deres brug af res-

sourcer, at de minimerer følgeskader
etc., oplyser den operative leder.
Han tilføjer, at en løbende indfasning af nye branddragter med membraner og nye procedurer for vask etc.
også skal være med til at nedbringe
cancerrisikoen for brandfolkene.

Bedre øvelser
Ifølge Bjarne Noer Larsen er der også
planer om et instruktørkorps, som
kan hjælpe de lokale stationer med at
skabe endnu bedre brandøvelser, ind
i mellem også sammen med andre og
med store, realistiske scenarier.
Dertil kommer de ekstra muligheder, som det relativt nye gasfyrede
træningsanlæg i Maribo giver.
Ifølge den operative chef arbejder
Lolland-Falster Brandvæsen også
meget med forebyggelse, blandt
andet omkring ukrudtsbrændere,
juledekorationer, blinde alarmer etc.
Et arbejde, som gerne skulle resultere
i færre udrykninger, hvilket også er
med til at frigøre tid til mere træning
og øvelse, påpeger han.

Fakta:
Kontrakten omfatter Falcks ni
brandstationer (ud af 15) i LollandFalster Brandvæsen: Gedser, Nykøbing Falster, Stubbekøbing, Nørre
Alslev, Sakskøbing, Nysted, Rødby,
Maribo og Nakskov
Lolland-Falster Brandvæsen (LFBV)
blev etableret i 2014 af Lolland og
Guldborgsund kommuner
LFBV dækker et landområde på
cirka 1800 kvadratkilometer og har
cirka 600 kilometer kyststrækning.
Der bor omkring 104.000 borgere
på hele Lolland-Falster
LFBV har årligt omkring 900 udrykninger
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Frank har 22 år som
redder med i bagagen
Kan ikke redde verden

Frank Nielsen fra 3F
Aarhus beskæftiger sig
især med assistanceområdet i forhandlingsudvalget

Frank Nielsen fra 3F Aarhus efterfulgte
Peter Bæk som medlem af forhandlingsudvalget, og selv om den 59-årige
aarhusianer således er ret ny i udvalget, så kender han redderområdet
særdeles godt.
- Jeg var 22 år på Falckgården i Aarhus som brand- og ambulancemand,
indtil jeg kom til 3F-afdelingen, fortæller Frank Nielsen.
Han er ikke i tvivl om, hvad hans
overordnede mål for overenskomstforhandlingerne er:
- Det er i allerhøjeste grad vigtigt,
at det man forhandler frem, er noget,
redderne kan se sig selv i. Det må helt
klart være målet. Jeg håber, vi denne
gang kan få lavet en overenskomst,
redderne stemmer ja til, fastslår Frank
Nielsen.

Sætter selv dagsordenen
Han er ikke mindst optaget af spørgsmål omkring vagtformer, pauser og
arbejdsmiljø, men det er redderne selv,
der sætter dagsordenen, påpeger han.
- Jeg sidder i referencegruppe fire,
som behandler sygetransport, autohjælp, brand og Falck Teknik, og min
rolle er i princippet bare at have ørene
åbne, lytte og notere, hvad det er for
emner, der fylder noget for redderne,
og melde det videre.

Forskellige udfordringer
- Der er nogle emner, der går på tværs
af områderne, blandt andet det med
at kende sine vagter. Men det er klart,
at det ofte er forskellige udfordringer,
der findes på de forskellige områder.
Det, der fylder noget for brandmanden, er noget andet end for eksempel
autohjælp eller sygetransport bokser
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- Men vi må også gøre opmærksom på,
at vi kommer ikke ud og redder hele
verden her og nu. Der bliver sat en
ramme fra industriens overenskomst,
som vi må forholde os til. Og selv det,
vi måtte blive enige med Falck om,
kan risikere at blive underkendt af
arbejdsgiverforeningen – det har jeg
oplevet nogle gange i andre sammenhænge. Men vi håber at sætte nogle
skibe i søen, og så udvikle derfra, og vi
vil arbejde hårdt for det bedst mulige
resultat, betoner Frank Nielsen.

Godt samarbejde

med. Men vi har fået alt på bordet, der
har været en rigtig god og konstruktiv
tone, og vi går videre med de ønsker,
der er kommet frem. Og så håber og
tror jeg, at alle kan se sig selv i OKresultatet, siger Frank Nielsen.

Han roser i øvrigt samarbejdet med
Reddernes Landsklub.
- Det har været meget positivt – de er
dygtige og velforberedte. Jeg synes, det
er rigtig godt, der er kommet to reddere i forhandlingsudvalget – ikke kun
som tilforordnede, men som valgte. Det
kan da kun være med til at åbne processen positivt op, mener Frank Nielsen.

”Redderne skal ku
genkende sig selv
Kim Sunding fra 3F
Aalborg og nordjyske
reddere og tillidsfolk
satte gang i OK 20-arbejdet allerede i 2017

unne
i OK 20”
47-årige Kim Sunding fra 3F Aalborg
afløste efter OK ’17 Arne Nielsen i
forhandlingsudvalget, da denne gik på
pension.
- Vi har mange reddere i vores område og en stor station i Aalborg – og
så har vi nogle meget aktive tillidsfolk,
så jeg syntes, det var naturligt, at de
var repræsenteret i forhandlingsudvalget, forklarer Kim Sunding, der har en
mangeårig fortid i taxabranchen.
- Jeg tror, der også kan være noget
positivt ved, at jeg ikke kommer fra
Falck-verdenen. Jeg har ikke en forudfattet mening om tingene, og jeg nødt
til at være oppe på tæerne, fordi tingene ikke sidder på rygmarven. Jeg lytter mig frem, lytter til vores tillidsfolk

Mød
forhandlingsudvalget
og de problemstillinger, folkene ude
på stationerne har, siger Kim Sunding.

Lytte og inddrage
Det med at lytte og inddrage satte han
i gang allerede i 2017.
- Allerede efter OK 17 begyndte vi,
sammen med afdelingerne, at samle
folk i Nordjylland og lave et stykke
arbejde. Vi har holdt en masse møder
og sagt til redderne: ”I skal mere på
banen – det er JERES overenskomst”.
Så vi har faktisk arbejdet med OK 20
siden 2017, fortæller Kim Sunding.

Glade for processen
Han er glad for, at den model med
”redder-nær” inddragelse og debat

også er blevet adopteret af forhandlingsudvalget.
- Det største problem med nogle
overenskomster har været, at folk ikke
kunne genkende sig selv i dem. Nu
har vi en god proces, hvor alle er i spil,
og alle bliver hørt. Jeg fornemmer på
reddere og tillidsfolk, at de er glade for
processen. De ved godt, at vi ikke kan
få alt igennem, men de får en meget
bedre genkendelse og føling med, hvad
der foregår, påpeger Kim Sunding.

Det hele arbejdsliv
Noget af det, han selv er meget optaget af, er det hele arbejdsliv.
- Hvordan sikrer vi, at man rent faktisk kan holde til at være så mange år
på arbejdsmarkedet, som det forventes
i dag? Hvis jobbet er fysisk og mentalt
udfordrende, vil mange have brug for
nogle sporskift i løbet af et arbejdsliv.
Der må det være arbejdsgivers forpligtelse, at man er uddannet til det næste
job, man skal have, mener Kim Sunding.
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Nytårsønske om
et ”normalt” år
Den økonomiske turnaround og imagemæssige ridser i lakken var
blandt emnerne i koncernchef Jakob Riis’
tale til nytårsparolerne
landet over – her i et
uddrag

Traditionen tro blev der i forbindelse
med nytårsparoler på stationer landet
over læst en tale fra den øverste
ledelse, personificeret ved koncernchef
Jakob Riis.
Riis konstaterede, at Falcks dna er at
drage omsorg for mennesker, der har
brug for hjælp – ofte i akutte situationer – og han takkede for en flot
indsats.
”Jeg synes, vi har leveret endnu et
flot år. Vi har knoklet i gader, stræder
og på klinikker. Vi har hjulpet, hvor
der var behov”, lød det.
Desværre er det ikke altid kun den
professionelle hjælp, offentligheden
forbinder med Falck, konstaterede
Jakob Riis.

En hård omgang

Arkivfoto
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”Det vi gør, er vigtigt, og vi gør det
godt. Alligevel har snakken om Falck
handlet om alt muligt andet. Sig Falck,
og alt for ofte hører vi om dårlig økonomi og dårlige forretningsmetoder
tilbage i 2014-2015.
Falcks dårlige økonomi talte vi første
gang om ved parolen for to år siden.
Det var min første tale som administrerende direktør i Falck. Situationen var
yderst alvorlig. Dag og nat i to år har
vi arbejdet på, at gøre Falck mere effektiv, dygtigere og økonomisk solid.
Kære venner, det er lykkedes. Det
har været en hård omgang for alle.

Arkivfoto

Derfor var det en glædens dag, da vi
i november kunne fortælle, at Falck
er kommet igennem sin økonomiske
turn-around. Vi stillede os selv en stor
opgave, som var svær. Det har været en
opgave, der krævede svære valg og beslutninger. Men vi kan i dag være stolte
af, at det er lykkedes. Falck står i dag
langt fra afgrunden. Vores opgave er i
dag ikke at redde livet på Falck, men at
styrke Falck til en sund virksomhed, der
kan fortsætte med at investere i hver
dag at blive bedre”, lød det.

Ridse i lakken
Det er ikke kun økonomien, som har
skullet genrejses, betonede Jakob Riis
– også tilliden til Falck skal genskabes.
”I året fik vi en stor ridse i lakken, da
Konkurrencerådet i januar afgjorde, at
Falck i 2014-2015 brød konkurrenceloven i Region Syddanmark. Falck var
for optaget af at indsamle viden om
en konkurrent. Falck delte for velvilligt
vores viden med journalister, politikere og andre, som ville høre på os.

Og Falck bidrog til etableringen af en
Facebook-gruppe, uden at det var gennemsigtigt, at virksomheden bidrog.
Det har kostet os 182,5 millioner kroner. Og værre endnu: Det har kostet
os en stor del af den tillid, vi nyder hos
vores kunder og danskerne generelt”.

Tilliden skal genskabes
”For os som ny ledelse i Falck er det
en hovedopgave at genskabe tilliden
til Falck. Vi har betalt den bøde, som
myndighederne har udmålt. Vi har betalt for de skader, som Region Syddanmark, BIOS og 500 mindre kreditorer
har lidt. Vi implementerer kontrolmekanismer, som sikrer, at noget lignende
aldrig sker igen. Og vi arbejder for at
skabe en kultur, hvor ethvert forsøg på
at gøre noget lignende bliver stoppet.
Jeg forestiller mig, at vi i flokken af
kolleger sikkert kan finde en enkelt
eller to, som synes, at vi er gået for
vidt med konkurrence- og compliancetræning, whistle-blower systemer og
winning behaviours.

Jeg vil gerne indrømme, at det kan
virke overvældende. Men det har til
formål at sikre, at vi som virksomhed
altid handler etisk korrekt. Vi skal
alle – hver og en - kunne genkende
gråzoner på lang afstand og instinktivt
holde os langt fra dem.
Vi lever af andres tillid. Den tillid
genvinder vi kun ved at vise, at vi altid
handler korrekt”, understregede koncernchefen.

Ændret fokus
Han sluttede med ønsket om, at
virksomheden i 2020 kan fokusere på
andet end økonomi, image-udfordringer etc.
”Mit ønske for Falck er, at det kommende år bliver et ”normalt” år. Et år,
hvor vi kan fokusere på de samme vigtige ting, som de fleste andre virksomheder: Vores kunder, vores medarbejdere og vores bidrag til at skabe gode
samfund dér, hvor vi er til stede”.
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Leder-kvartet gæstede
TR-konferencen
Emnerne og spørgsmålene var mange,
da repræsentanter fra
Falcks ledelse besøgte
TR-konferencen i
december

Traditionen tro var repræsentanter fra
Falcks ledelse mødt op på den årlige
tillidsmandskonference for at svare på
spørgsmål, indgå i dialog og informere
om aktuelle emner.
I Karrebæksminde bestod ledelseskvartetten af underdirektør Peter Madvig, driftschef Erik Højland, driftschef
10 ∙
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Karsten Opstrup og Thomas Poulsen
fra Responce.
Underdirektør Peter Madvig fortalte
blandt andet om de kommende ambulanceudbud, som i første omgang er
Region Midt og Nord
De to regioner har siddet sammen
til teknisk dialog, hvor Falck og øvrige
interesserede operatører har været
indkaldt.
Der har været afholdt flere møder,
hvor den gode kvalitet og det gode
samarbejde med Falck er blevet fremhævet hver gang, men ingen tvivl om,
at regionerne ønsker hjemtagelse i et
vist omfang, ligesom de ønsker andre
leverandører på markedet, lød det fra
Peter Madvig.

Mere konkurrence
- Alle siger samstemmende, at vi
leverer en rigtig god kvalitet, og at

samarbejdet med Falck fungerer godt.
Men man lægger ikke skjul på, at man
ønsker mere konkurrence, sagde Peter
Madvig, som dog ikke forventer hjemtagelse af hele regioner.
Underdirektøren tilføjede, at han
hilser konkurrencen velkommen, så
længe det sker på fair og lige vilkår.
Ifølge Peter Madvig er regionerne i
tæt dialog om de kommende udbud,
som ventes at blive relativt ensartede –
med beredskabsmodellen som fundament, hvorfor det må forventes, at vi
ikke fremover skal køre på responstidsmodeller.

Ikke for enhver pris
En tilhører spurgte, om økonomi og
betingelser i udbuddene kunne blive så
skrabede, at Falck ikke ville byde ind.
- Jeg kan ikke afvise, at det kan blive
så udhulet, at vi ikke vil byde. Det har

vi jo blandt andet set på den siddende
sygetransport gennem årene. Det
med at sætte en 82-årig af uden for
eksempel at hjælpe hende hen til rette
sygehusafdeling, fordi det hele er for
presset – det er ikke vores dna. Så jo,
det KAN ske, både på ambulance- og
brandområdet, sagde Peter Madvig.

Professionelt
og fyldestgørende
Han understregede dog, at han ikke
forventer den problematik – også
fordi eventuelle hjemtagne områder jo også skal kunne tilbyde
ordentlige betingelser og arbejdsforhold for egne medarbejdere.
- Det materiale, vi har set fra
Region Midtjylland, ser umiddelbart positivt ud, også hvad angår
arbejdsmiljø, pauser med videre,
lød det.

(MTU). De noterede, at tallene er
markant bedre end sidst, men at
man bestemt ikke er i mål endnu –
ikke mindst hvad angår forandringskommunikation og kommunikation
generelt.
Ambitionen er, at nu hvor der er styr
på forretningen og økonomien i Falck,
kan man bedre bygge ovenpå i forhold
til at skabe forhold, der giver endnu
mere tilfredshed.

Skævt fokus?
Debatten kom også til at handle om
trivsel, da RL-formand Jacob Guldberg
påpegede, at fokus efter hans opfattelse er for meget på fritid, sport etc.
- Jeg synes, det er et skævt fokus.
Hvorfor ikke koncentrere sig mere om,
at folk for eksempel kan få fri, afspadsering med videre, når de ønsker det?
Sådan at arbejdsliv og hverdagsliv bedre
kan gå op i en højere enhed for medarbejderne, lød det fra Jacob Guldberg.

Ikke i mål endnu
De besøgende ledere omtalte
også den seneste undersøgelse
af medarbejdertilfredsheden

Fra venstre er det Karsten Opstrup, Thomas
Poulsen, Peter Madvig og Erik Højland.

Fællestillidsmand og redaktør på REDDEREN Stefan Fyhn fortalte om arbejdet med bladet, og modeller for den fremtidige finansiering blev også drøftet på konferencen.
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Åben for nye ideer
- Det med afspadsering er desværre
ikke nogen ny problematik – men det
er også en svær problematik, når der
grundlæggende mangler folk mange
steder, sagde Peter Madvig. Han erkendte, at afslag på afspadsering trods
måneders varsel (et eksempel fra salen
var syv måneder) ikke er godt nok,
og han erklærede sig meget åben for
ideer til en bedre model.

Vigtigt med trivsel
Underdirektøren slog fast, at jobtrivsel
er et kerneområde de næste mange år.
- Trivsel er ikke bare et projekt; det
skal inkorporeres i vores virksomhed.
Overenskomstmæssige ting som pauser, arbejdsforhold, forebyggelse af fysisk og mental nedslidning er selvsagt
vigtige, men også spørgsmålet om,
hvordan vi får trivsel ind i hverdagen
på stationerne som en helt naturlig
ting. Det vil jeg meget gerne have
input til, sagde Peter Madvig.

12 ∙
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Han tilføjede, at Maiken Steenberg
er ansat som HR Business Partner
med fuld fokus på netop at kigge på
trivslen.
Hun gennemgår svarene fra MTU
områdemæssigt, kører med på vagter,
analyserer ledelse med videre, fremgik
det.

Mere og bedre info
Hun skal også kigge på forandringskommunikationen, som blev kritiseret
både i MTU og af fællestillidsmand
Stefan Fyhn på konferencen. Ifølge
Peter Madvig er der derfor udarbejdet
nye kommunikationsprincipper.
- Vi vil gerne have mere og bedre
information om årsager til forandringer, og også mere medindflydelse
omkring implementering, lød det fra
Stefan Fyhn - som i øvrigt også mente,
at kvalitets- og udviklingsafdelingen
i Falck (KUA) jævnligt skyder over
målet i forhold til den gennemsnitlige
modtager:

- KUA er ind i mellem som en HT-bus,
der kører 200 kilometer i timen, men
som glemmer at samle folk op undervejs. Her kunne mere inddragelse også
være tiltrængt, mente Stefan Fyhn.

Større forståelse
Peter Madvig roste KUA’s arbejde men
noterede sig synspunktet.
- Men ja, vi scorer for lavt på kommunikationen om forandringer. Det
er noget af det, Maiken vil kigge på:
Hvilken information ønskes, på hvilke
platforme og hvornår? Når vi kommer i mål med det, vil det give større
forståelse for de forandringer, der VIL
komme de kommende fem-ti år, lød
det fra underdirektøren, som bl.a.
også fik spørgsmål om pladsforhold i
lufthavnen, ønsker om flere voksenelever og langsommelig IT med på
blokken.

Minister overvejer
tiltag efter fyrværkeriangreb mod brandfolk
I nytårsdøgnet var der 17 fyrværkeriangreb mod
arbejdende brandmandskaber – FTR har ikke
meldinger om angrebne Falck-brandfolk

Nytårsaften og -nat blev arbejdende
brandfolk 17 gange beskudt med
fyrværkeri.
Blandt andet i Aarhus viser en
video, hvordan et brandkøretøj bliver
angrebet med et bomberør fra et
nærliggende tag.
Også i dagene op til årsskiftet var
der flere episoder. I Brøndby Strand
blev brandfolk beskudt i forbindelse
med brandslukning i et kolonihavehus, og en brandmand blev ramt
lige under øjet, dog uden at komme
alvorligt til skade.

Ser med stor alvor på det
Fyrværkeriangrebene har fået forsvarsminister Trine Bramsen (S) på banen:
- Det her er noget, vi bliver nødt til
at se på med stor alvor. Det er ikke
rimeligt, at dygtige brandfolk går
på arbejde og oplever det her, siger
Trine Bramsen til DR.
Ifølge ministeren kan det blive
nødvendigt med strengere straffe.
- Jeg er ikke afvisende for at se
på hele paletten af værktøjer, der
kan være med til at skabe den rette

forståelse for vigtige samfundsopgaver, som beredskabet udfører. Det
kan både være højere straffe for
at genere brandfolk og andre, der
udfører væsentlige opgaver for vores
samfund, men også opdragelse og
oplysning, siger forsvarsministeren.

Årsskiftets udrykninger
Ifølge Danske Beredskaber og regionerne var der tale om en travl nytårsaften:
567 gange rykkede brandvæsener
over hele landet ud i løbet af 31.
december og 1. januar.
994 gange rykkede ambulancer,
akutlægebiler og akutbiler ud. Ambulancerne kørte 870 ture, lægebilerne 109 ture, og akutbilerne rykkede
ud 15 gange. Desuden gik akutlægehelikopterne på vingerne fire gange.
1.279 gange blev der ringet til 112 i
løbet af nytårsaften og -nat.

Vedholdende indsats
Ved årsskiftet til 2018 blev brandfolk
angrebet 20 gange i løbet af nytårsdøgnet. Det fik daværende forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) til at
bruge seks millioner kroner på en indsats, der skulle forebygge angrebene.
Men det har så ikke afhjulpet problemet, konstaterer Trine Bramsen:
- Der er behov for, at vi vedholdende sætter ind overfor de mennesker,
der i bund og grund trækker grundlaget væk under vores samfundsstruktur, siger hun til DR.
Allan Kaadtmann, fællestillidsmand
Brand & Assistance Øst, har været i
kontakt med Falck-brandstationerne
i sit område, men her er der ikke
meldinger om episoder med angreb,
oplyser han.

Trine Bramsen (S) har som forsvarsminister bl.a. ansvaret for landets beredskaber. (Foto: Steen Brogaard).
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Henrik fik flot opbakning
i en svær periode
Henrik Seitzberg er
taknemmelig for
støtten fra kolleger og
ledelse, da han blev
ramt af en nyrelidelse

- Vi Falckfolk er gode til at brokke
os – men nogle gange skal de positive
historier altså også frem.
Sådan siger assistanceredder Henrik
Seitzberg, som kontaktede REDDEREN for at fortælle om den fine
behandling, han har fået af ledelse
og kolleger i forbindelse med sin
nyrelidelse.
Den 60-årige redder har været
35 år i Falck; de seneste tre-fire år
i Næstved, hvor han kører autoassistance.
I efteråret fik han konstateret en
nyrelidelse, som medførte halvanden
uges indlæggelse på sygehuset i Roskilde og en længere efterfølgende
sygeperiode.

Der skal brød på bordet
- Jeg var så smadret, at to fluer ville
kunne give mig en røvfuld, som han
smilende formulerer det.
14 ∙
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Selv om Henrik Seitzberg normalt
er meget slagfærdig, så var han efter
eget udsagn ”rædselsslagen”, da han
skulle ringe til områdeleder Kim Iversen og fortælle om sin situation.
- Jeg var jo bange for 120 dagesreglen - mit job og min fremtid. Min
kone går hjemme på grund af sygdom, og der skal jo brød på bordet.
Desuden var det jo ikke sådan, jeg
ville forlade Falck – jeg vil gerne have
mit 40-års jubilæum med, forklarer
Henrik Seitzberg i hjemmet uden for
Vordingborg.

Blev rørt
Men til redderens store lettelse var
beskeden den samme fra både Kim
Iversen, assistancefaglig leder Kim
Anthonisen og Lars "Simon" Simonsen
på DPC: Du skal slet ikke bekymre dig
om jobbet, du skal bare koncentrere
dig om at blive frisk igen.

- Kim Iversen kom ud på sygehuset
med chokolade og hilsner fra kollegerne, og senere fortalte min kone,
at Kim havde været forbi os derhjemme med en stor kurv, som kollegerne
havde samlet sammen til. Det blev
jeg sgu’ rørt over, lyder det fra Henrik
Seitzberg.

Passede på ham
Da han var blevet lidt friskere, startede
han op på skånearbejde, og her var
både DPC, Kim Iversen, Kim Anthonisen og vagtcentralen i Vejle gode til at
passe på ham, fortæller han.
- Simon understregede, at jeg
skulle sige fra, hvis det ikke gik, og
en enkelt gang måtte jeg gøre netop
det og tage hjem. Og Katrine, Lene
og Casper i Vejle var utrolig søde til
at finde nemme ture og holde mig i
ørene, så jeg ikke kørte for længe.
Også Healthcare har han nydt godt
af med zoneterapi og kiropraktor, og
det har ikke været noget problem at
få fri til behandlinger.

En glad Falckmand
- Alt det her er jo bare noget, der gør,
at man er en glad Falckmand, og at
man er klar til at give meget igen. Der
kan da være sure stunder i jobbet,
blandt andet her de seneste par år
med besparelser og mange ændringer. Og lige som mange andre har jeg
ind i mellem, i årenes løb, skimmet
jobannoncer og tænkt, at det kunne
være fint med weekendfri for eksempel. Men så har jeg fået ilt til hjernen
igen, og det er jeg glad for. Falck er en
rigtig god arbejdsplads, og det har mit
sygeforløb bare bekræftet mig i, siger
Næstved-redderen, hvis bror også har
været i firmaet.

morgenbord på stationen med gave
og det hele, så det holdt jeg for mig
selv. Men Kim Iversen kunne godt se,
at jeg gik som en vingeskudt krage.
Så jeg måtte hjem igen til flere
sygedage. Det er jeg virkelig træt af,
men jeg håber og regner med, at jeg
snart er fit for fight igen, siger Henrik
Seitzberg.
Han får i øvrigt stadig medicin for
sin nyrelidelse, hvor en af de mulige
bivirkninger er, at man kan blive ”lidt
skør”, fortæller redderen.
- Men kollegerne har forsikret mig
om, at de i givet fald ikke vil kunne
mærke forskel, griner Henrik Seitzberg.

Opstart udsat
Hans trængsler er dog ikke helt slut
endnu. Han skulle starte på fuld tid
den 18. december, og han kunne ikke
få sig selv til at sige, at en iskiasnerve
generede ham kraftigt.
- Det var på min 60-års fødselsdag,
jeg skulle starte, og der var lavet

Fra Emergency
til Assistance
Orientering fra Reddernes Landsklub

centralen i Farum vil derfor opleve den
største omvæltning.

Hvad med overenskomsten?
Falck ønsker fremadrettet at styrke
området for siddende sygetranport.
Falck omorganiserer derfor siddende
sygetransport, der i den forbindelse
delvis flyttes fra Falck Emergency til
Falck Assistance.
Omorganiseringen medfører ingen
afskedigelser blandt redderne.

Hvem er berørt?
Reddere ansat i siddende sygetranport
vil overgå fra Falck Emergency til Falck
Assistance. Reddere ansat i siddende
sygetransport under RH2-aftalen i region Hovedstaden vil dog fortsat være

ansat i Emergency, ligesom redderne
ansat i lufthavnen vil forblive i Emergency under direktør Jakob Schmidt.

Hvordan organiseres PTS
fremover?
Reddernes nærmeste leder skifter fra
en leder i Emergency til en leder i Assistance. Planlægningen af arbejdet flyttes fra DPC til planlægningsenheden i
Assistance under planlægningschefen
Gert Elgaard.
Vagtcentralen overgår fra Farum til
Vejle, hvor Assistance i forvejen har
vagtcentral. 13 disponenter fra vagt-

En omorganisering i Falck ændrer ikke
på overenskomsten og din tillidsrepræsentant vil derfor fremadrettet være
den samme, ligesom den aftalte løn og
de aftalte forhold
Mandag den 6. januar blev der
afholdt ekstraordinært samarbejdsudvalgsmøde i Emergency og Assistance, hvor B-siden blev orienteret og
informationen er tilgået alle berørte
reddere, ledere og ansatte i siddende
sygetransport.

Yderligere information
Falck planlægger at afholde møder i
den nærmeste fremtid for reddere, der
måtte ønske yderligere information.
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RUS

Nye ansigter i RUS
Reddernes Udviklingssekretariat har fået en ny sekretær
og ansat en deltidskonsulent til brand og autohjælp og en
studentermedhjælper i kommunikation

Du har i den sidste tid måske oplevet,
at du har mødt eller været i kontakt
med en eller flere nye ansigter fra
Reddernes Udviklingssekretariat. Det
skyldes, at vi i løbet af den sidste periode har fået en ny sekretær og ansat
en deltidskonsulent og en studentermedhjælper.
De tre kommer hver især med kompetencer og faglig viden, som matcher
vores behov i RUS, og de vil på hver
deres måde bidrage til den fremtidige udvikling af sekretariatet. De
skal blandt andet stå for praktiske og
administrative opgaver, oprettelse og
styring af referencegrupper på brandog autohjælpsområderne samt drift af
RUS’ nye hjemmeside, som bliver lanceret 1. februar. Vi håber, at I alle vil
være med til at tage godt imod dem.

Kontakt:
Nina Bach Ludvigsen
Sundhedspolitisk
seniorkonsulent
nina.ludvigsen@3f.dk
mobil 88 92 03 22
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RUS

Sekretær med
mange års erfaring

Faglig stærk
deltidskonsulent

Studentermedhjælper
i kommunikation

Linea Hall har overtaget sekretærposten i RUS efter Christina i en intern
rokade i Transportgruppen i 3F. Linea
varetager praktiske og administrative
opgaver i RUS, og hun har mange års
erfaring som sekretær i Transportgruppen, hvor hun også er sekretær for
RUS’ formand, Flemming Overgaard.

Tommy Johansen er i det nye år blevet
ansat som deltidskonsulent. Tommy
er 54 år og bor i Nærum. Han har
været ansat i Falck i 24 år, og han har
erfaring både indenfor ambulance,
sygetransport, brand, autohjælp og
sværvogn. Tommys arbejde kommer
blandt andet til at bestå i at varetage
styringen af referencegrupperne for
brand og autohjælp.

I oktober blev Rasmus Mørck Lange
ansat som studentermedhjælper i
kommunikation i RUS. Rasmus er 27 år
gammel og bor i København. Til daglig
studerer Rasmus journalistik på Syddansk Universitet. Inden han startede
på sit studie, arbejdede Rasmus seks
år som portør i Hovedortocentret på
Rigshospitalet. Her var Rasmus blandt
andet TR-suppleant.

- Referencegrupperne er en vigtig
sparringspartner, når vi skal løfte og
videreudvikle vores faggrupper. Min
førsteprioritet bliver at få dannet
nogle velfungerende referencegrupper på brand- og autohjælpsområdet,
siger Tommy.

- Reddernes faglige engagement og
gejst er inspirerende, og indtil videre
er jeg kun blevet mødt af en positiv
og imødekommende attitude fra de
reddere, jeg har snakket med. Mit
arbejde i RUS giver mig mulighed for
at udvikle mine egne faglige kompetencer, få indsigt i reddernes spændende arbejdsliv og udfordringer og
forhåbentlig være med til at gøre en
forskel, siger Rasmus.

- Linea har været sekretær i mange år
og har set udviklingen på redderområdet. Derfor har hun den erfaring og
ro, der skal til at køre RUS videre i den
retning, der er udstukket, siger Flemming Overgaard.
Linea kan kontaktes på telefon 88 92
03 03 og mail linea.hall@3f.dk.

Til daglig er Tommy ansat i Falck
Assistance Nordic, og han er tillidsmand for det tekniske personale på
stationen i Farum, hvor han arbejder.
Derudover sidder han i bestyrelsen i
Transportgruppen i 3F Hillerød, og han
er arbejdsmiljørepræsentant for alle
assistancereddere i Region Hovedstaden. Han sidder også med i AMU Falck
Assistance DK, og han er medlem af
bestyrelsen i BAU Brand og Redning.

Rasmus’ primære arbejdsopgaver er
produktioner af artikler til fagblade
samt tekster og daglig drift af hjemmeside og sociale medier. Rasmus kan
kontaktes på telefon 88 92 03 33 og
mail rasmus.lange@3f.dk

Tommy kommer som udgangspunkt
til at være til stede i RUS hver onsdag
mellem 8-16. Han kan kontaktes på
telefon 88 92 03 33 og mail
tommy.johansen@3f.dk.
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MEDIEINFORMATION
Deadlines og
udgivelser 2020

Størrelse

B x H (Højformat)

Helside

210 x 297 mm + 3 mm til beskæring

kr. 10.225,-

Nr. 1
Annoncer 3. januar
Udgivelse medio januar

Bagside

135 x 220 mm

kr. 6.500,-

A str. (1/1) 186 x 261 mm

kr. 7.800,-

Nr. 2
Annoncer 14. februar
Udgivelse ultimo marts
Nr. 3
Annoncer 20. marts
Udgivelse primo april
Nr. 4
Annoncer 30. april
Udgivelse medio maj
Nr. 5
Annoncer 12. juni
Udgivelse ultimo juni
Nr. 6
Annoncer 31. juli
Udgivelse medio august

B x H (Tværformat)

Pris

B str. (1/2) 122 x 261 mm

186 x 128 mm

kr. 4.900,-

C str. (1/4)

186 x 85 mm

kr. 2.900,-

D str.

58 x 261 mm
122 x 128 mm

E str.
F str.

122 x 85 mm
58 x 128 mm

G str.
Rubrik

kr. 2.900,-

kr. 1.200,122 x 64 mm

58 x

kr. 1.700,-

58 mm

kr. 1.200,kr.

800,-

Farver & tekniske specifikationer:
Priserne er gældende for levering af fuldt færdigt annoncemateriale, leveret
som en højtopløst PDF-fil i CMYK, konverteret med korrekt icc-profil med
density på max. 300%, efter europæisk farvestandard (ISO12647-2).
Trykteknik: Offset. Raster: 70 lin. Papir: 115 gr. glittet. Oplag: 4500 ekspl.

Nr. 7
Annoncer 28. august
Udgivelse medio september
Nr. 8
Annoncer 25. september
Udgivelse primo oktober

Der reduceres ikke i prisen ved færre farvevalg.
Leveres på et vilket som helst media, eller via mail: lr@peoffset.dk
Vi opsætter naturligvis gerne annnocen, der faktureres efter tidsforbrug.

Rabatordninger:
Nr. 9
Annoncer 23. oktober
Udgivelse primo november
Nr. 10
Annoncer 27. november
Udgivelse medio december

Redderen læses af reddere, brandmænd, medarbejdere ved Falck koncernen, Erhvervsuddannelsescentre,
hospitaler og politikere samt beredskabs- og forvaltningschefer.
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Ved 4 indrykninger - 25% rabat.
Ved 8 indrykninger - 33% rabat.
Annoncerne skal indrykkes på kalenderåret.

Redaktør / Annoncesalg:

Journalist:

Stefan Fyhn Gregersen

Flemming Kyster

Havnegade 22 B, 2.3
7100 Vejle
Mobil: 28 91 15 89
E-mail: stefanfyhn@hotmail.com

Langesøvej 67
7000 Fredericia
Mobil 28 91 29 80
E-mail: journalist@redder.dk

Bidrag til brandslukning
i Australien på pause
For nuværende sendes der ikke et dansk brandslukningsmodul i regi af Beredskabsstyrelsen til Australien. Det kan dog blive aktuelt på et senere tidspunkt.
Beredskabsstyrelsen åbnede tidligere på
måneden en formel dialog med australske myndigheder for at tilbyde dansk
assistance til at bekæmpe og begrænse
de omfattende naturbrande i landet.
Konkret har Beredskabsstyrelsen tilbudt at sende et brandslukningsmodul
bestående af 50 personer af sted. Det
tilbud har de australske myndigheder
kvitteret for, men de danske brandfolk
skal ikke af sted nu og her.
- Vi har fået en varm tak for tilbuddet, men der bliver ikke tale om at
sende danske brandfolk af sted nu og
her. Det er der på nuværende tidspunkt

ikke et ønske om fra australsk side. Det
er de lokale myndigheder, der bedst
kan vurdere forholdene og de behov,
de har på nuværende tidspunkt. Jeg
er glad for, at vi har tilbudt hjælp fra
Danmark. Et tilbud, der stadig står
ved magt, siger forsvarsminister Trine
Bramsen.
Sæsonen for naturbrande i Australien strækker sig normalt ind i april og
maj. Derfor kan et dansk bidrag muligvis blive aktuelt på et senere tidspunkt,
understreger hun.
Forsvarsministeren letter desuden på
hatten for de mange frivillige brand-

folk, der blandt andet i Facebook-gruppen ”brandmand i australien DK” har
tilbudt deres hjælp.
- Jeg er meget opmærksom på den
villighed til at hjælpe, vi ser fra danske
brandfolk fra både Beredskabsstyrelsen
og de kommunale brandvæsner. Det
viser noget om dedikationen hos vores
folk i beredskabet, og det imponerer
mig meget. Men de australske myndigheder beder om, at en eventuel indsats
kører via de officielle kanaler - også for
at sikre ordentlige og sikre arbejdsbetingelser for brandfolkene under meget
vanskelige forhold, siger Trine Bramsen.

HUSK
Reddernes
Landsklubs
årsmøde 2020
Den 6. februar
klokken 13.00
Det foregår her: 3F Fredericia

Venusvej 32, 7000 Fredericia
Tilmelding til frokost før årsmødet
– og evt. indsendelse af forslag
– skal ske senest den 23. januar
til sekretariat@redder.dk
Ansøgning om RL’s Studierejselegat
skal sendes senest den 26. januar
til legat@redder.dk
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Afsender: Responce, Sjællandsgade 38, 7100 Vejle

UMM ID-nr. 42 506

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 :)

