Side 1

Forbundsmeddelelse nr. 106 – af 17. april 2016
Udsendte mails siden seneste forbundsmeddelelse:
22. december 2016. Invitation til en konference om konsekvenserne af lempede brandkrav til
byggeriet.
******************************************

Nye pensionsprocenter
Pr. 1. april 2016 steg pensionsprocenterne.
For de medlemmer der er omfattet af ”Overenskomst for beredskabspersonale i chef- og
lederstillinger” stiger pensionsprocenten med 0,30% til 16.70%.
For medlemmer der er omfattet af ”Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale er der
følgende stigninger:
Beredskabsassistenter, vagtcentralpersonale og underbrandmestre stiger med 0,94% til
14,74%.
Brandmestre, viceberedskabsmestre og beredskabsmestre stiger med 0,94% til 14,99%.
******************************************

Psykisk arbejdsmiljø - SPARK
KL og Forhandlingsfællesskabet blev ved overenskomstforhandlingerne 2015 enige om en fælles
indsats for at understøtte de kommunale arbejdspladsers arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø. Fra
maj 2016 igangsætter parterne derfor ”Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne –
parternes støtte til lokal dialog og handling” (SPARK), som arbejdspladserne kan få støtte fra.
Konkret støtter SPARK-konsulenterne arbejdspladsernes arbejde med at identificere, håndtere og
forebygge de psykiske arbejdsmiljøproblematikker, som findes eller opstår i og omkring løsningen af
kerneopgaven.
SPARK forventes at kunne gennemføre de første besøg på arbejdspladserne i maj 2016.
Du kan læse mere på www.sparkweb.dk samt i vedlagte pressemeddelelse.
******************************************

Repræsentation i FTF´s Lederråd
Af Erik Videmark

Andersen

DOBL´s Samarbejde med FTF (Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte) har
udmøntet sig i en repræsentation i FTF´s nye Lederråd.
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Første møde i det nye lederråd (der har ikke været et lederråd før) blev afholdt 11/9-2015.
Der blev på dette møde udarbejdet en forretningsorden/ vedtægter, hvor det fremgår at der vil blive
afholdt et lederrådsmøde hvert kvartal.
Formålet med nedsættelse af lederrådet, er at styrke FTF´s lederpolitiske arbejde, at sætte fokus på
offentlige lederes udfordringer i forhold til den samtid vi befinder os i, samt at styrke lederne på tværs
af FTF´s medlemsorganisationer, samtidig med at der bliver sat en Ledervinkel på i forhold til
samfundsdagsordenen.
Følgende medlemsorganisationer er Repræsenteret i FTF´s lederråd:
Dansk Socialrådgiverforening, Farmakonom Foreningen, Dansk Told & Skatteforbund,
Skolelederforeningen, DOBL (Det Offentlige Beredskabs Landsforbund), Lederforeningen i TDC,
DSR’s lederforening, Konstruktørforeningen, Selskab for ledere, Ergoterapeutforeningen, Kost &
Ernæringsforbundet, Gentofte kommunalforening, Danske Bioanalytikere, Politilederforeningen,
Politiforbundet, Frie Skolers Ledere, BUPL – lederforeningen, Foreningen af Danske Skov- og
Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører, Handelsskolernes Lederforening.
Formanden Michael Petersen spurgte mig om jeg ville sidde i dette lederråd på DOBL´s mandat,
hvilket jeg gav positivt tilsagn om.
Tiden vil vise om Lederrådet, som jo er en broget skare, kan producere noget som vi, der er ledere i de
Danske beredskaber kan få glæde af.
Kommer der noget med almen interesse for personale som er ansat på chef- og leder Overenskomsten i
DOBL, vil det blive kanaliseret ud til jer via Formanden/Foreningen.
Erik Videmark Andersen
Brandchef
Midt- og Sydsjællands Brand & Redning
******************************************

Husk at melde adresseændring.
Husk at melde adresseændring til DOBL, hvis du flytter.
Ligeledes bedes du oplyse, hvis du får en ny mailadresse eller nyt telefon nummer.
Send blot en mail til dobl@dobl.dk.

Med venlig hilsen
Michael Petersen
formand

* Det Offentlige Beredskabs Landsforbund * Niels Hemmingsens Gade 12, postboks 1145, 1010 København K *
* www.dobl.dk * Tlf. 98 97 16 00 * Mobil 21 46 00 50 * E-mail dobl@dobl.dk *

