Generalforsamling den 26. august 2009

SKRIFTLIG BERETNING
Til Det Kommunale Beredskabspersonales Landsforbunds 40. ordinære generalforsamling, onsdag
den 26. august 2009 på Hotel Hvide Hus i Aalborg, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til
DKBL’s vedtægter, aflægge beretning for perioden siden sidste generalforsamling den 27. august
2008 i Roskilde.
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.
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.
Vi har i beretningsåret taget afsked med Max Jørgensen Nykøbing F. og forhenværende formand
Jens Chr. Jensen

”æret være Max og Jens Christians minde”.
I forbindelse med Jens Christians dødsfald udsendte bestyrelsen en nekrolog, og der var rigtig
mange medlemmer, som deltog i bisættelsen i Bjergby Kirke.

Medlemmer.
Medlemstallet er stabilt med en stigning på 1 medlem. Der er pr. 1. august 2009 i alt 301, som
fordeler sig således, 3 (3) æresmedlemmer, 20 (20) C- medlemmer, 9 (15) B- medlemmer og 269
(262) A- medlemmer. ( ) = 1. august 2008.

Vores nye motto er stadig ”På vej mod de 400”.
Held og lykke til de medlemmer som forlod os - endnu engang velkommen til de nye, vi glæder os
til samarbejdet!
Sekretariatet har registreret 62 aktive medlemmer som tjenestemænd.
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 til næste forhandlingsrunde.

SKRIFTLIG BERETNING 26. august 2009, side 1

Generalforsamling den 26. august 2009

Bestyrelsen.
Der har i beretningsåret været afholdt 5 bestyrelsesmøder, heraf 1 møde med deltagelse af
bestyrelsessuppleanter og revisorer.
Bestyrelsen har haft følgende sammensætning:
Formand
Kasserer
Næstfmd.
Sekretær
PR - sekr.
Udd. sekr.
Webmaster

vicebrandchef
brandinspektør
beredskabsinspektør
beredskabsinspektør
viceberedskabsinspektør
beredskabsmester
viceberedskabsinspektør

Michael Petersen, Lolland
Vagn Erik Jensen, Viborg
Ole Olsen, Middelfart
Ole Olsen, Middelfart
Kenneth Achner, Tønder
Troels Lindholm, Odense
Kenneth Achner, Tønder

DKBL har i beretningsåret været repræsenteret i følgende udvalg:
Lokalforhandlingsudvalg
Forretningsudvalg
Forhandlingsudvalg
Årsmødeudvalg
Forhandlingskartellet FK
Bestyrelsen KOS
Hovedbestyrelsen FTF-K
Repræsentantskabet i FTF og KTO
Bestyrelsen KTO

Formand, evt. suppl. med tillidsrepræsentanten
Formand, næstformand og kasserer
Formand og næstformand
Formand og kasserer
Formand og næstformand
Formand og næstformand
Formand
Formand
Formand

Bestyrelsens arbejde i beretningsåret.
Bestyrelsens arbejde har været præget af formandsskiftet. Den afgående formand Jens Chr. blev
ansat som konsulent fra sidste generalforsamling, og resten af 2008.
Sekretariatet blev den 3. – 4. januar 2009 flyttet fra Hjørring til Nakskov, og den nye formand
startede på fuld tid.
Forbundsmeddelelserne m.v. bliver nu sendt til medlemmerne pr. mail. I skrivende stund, mangler
vi kun 11 mailadresser.
En af konsekvenserne ved at sende meddelelser elektronisk var, at bestyrelsen besluttede ikke at
udsende DKBL kalenderen mere. Det var vores opfattelse, at den blot havnede i en skuffe uden at
blive brugt. Vores fax nr. er også nedlagt, idet vores samarbejdspartnere ikke benytter fax – de
sender en mail.
Ligeledes har vi kunnet opfylde mange medlemmers ønske om at kunne benytte Betalingsservice til
betaling af kontingent. Den besparelse vi opnåede ved at sende meddelelser via mail, brugte vi til at
tilmelde os PBS.
Der har også i årets løb været stor aktivitet med lokalforhandlinger, hvilket har medført en del
rejseaktivitet, som i de fleste tilfælde også har givet lidt ekstra i lønningsposen.

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 havde et underskud på 84.506,- kr. Underskuddet skyldes udgifter i forbindelse med
formandsskiftet, og konsulentbistand, og er på ingen måde et udtryk for en dårlig økonomi i de
kommende år.
Den væsentligste ulempe ved at være et lille forbund, er sårbarheden for udsving i medlemstallet, så
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derfor er det vigtigt det stadig går den rigtige vej, ”På vej mod de 400” takket være en god og aktiv
indsats fra medlemmernes side – vi har nu et medlemstal, der er det største siden den 13. december
1969.
Det er mit håb, at jeg også næste år kan gentage - vi har nu et medlemstal, der er det største siden
den 13. december 1969.

De store enkeltsager.
Sagen mod Sønderborg Kommune, hvori DKBL brugte advokatbistand fra FTF, er nu afsluttet.
Sagen blev anket til Landsretten, som stadfæstede Byrettens dom.

Aftale- og overenskomstfornyelsen 1. april 2008 til 31. marts 2011.
Den redigerede overenskomst for beredskabspersonale i chef- og lederstillinger ved de kommunale
redningsberedskaber, blev først underskrevet den 24. februar 2009.
Endnu værre var det med den redigerede overenskomst for beredskabspersonale i basis- og
mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber. Her blev underskriften først sat den 29.
april 2009. DKBL er ikke tilfreds med de resurser som KL afsætter til redigering af
overenskomsterne.

Samarbejdet mellem overenskomstparterne KL - LH, IDA, TL, og FOA.
Samarbejdet med de øvrige aktører på beredskabsområdet, må vel betegnes som et ”fornufts
ægteskab”. Vi mødes, når der er fælles emner som kræver en afklaring. IDA, TL og DKBL arbejder
i øjeblikket på en fælles holdning vedr. honoreringen af varetagelsen af miljøvagten, samtidig med
indsatsledervagten.

FTF.
Hovedorganisationen for 450.000 offentligt og privat ansatte. FTF er en partipolitisk neutral
hovedorganisation, der varetager interesserne for over 100 organisationer.
FTF yder juridisk rådgivning, og opbakning, i konkrete sager for den enkelte medlemsorganisation.
Advokat Michael Møllegaard Jessen har vi haft god brug for i årets løb.
DKBL har også i tilslutning til den indgåede aftale om FTF´s varetagelse af forbundets
arbejdsskadesager, indgået en aftale om, at yde forbundet bistand i forbindelse med krav efter
erstatningsansvarsloven.
Ligeledes vil formanden også benytte sig af FTF’s kurser i den kommende tid.

FTF-K.
FTF-K er et samarbejde indenfor FTF, som varetager forhandlingsinteresserne i den kommunale
sektor. De store er BUPL, og Danmarks Lærerforening. I FTF-K har formanden deltaget i en del
møder i årets løb.

Forhandlingskartellet.
Forhandlingskartellet (FK) er navnet for de små forbund/foreninger i FTF-K. Halinspektørernes
formand Jørgen Mosbæk er valgt som formand for FK.
Vi har besluttet, at fællesskabet som taler med en stemme, som modvægt til de store, skal gøre sig
gældende i forbindelse med kommende overenskomstfornyelser i 2011.
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Samarbejdet og fællesskabsfølelsen er efter min mening blevet styrket i årets løb i FK.
Det er også i FK´s regi, vi har etableret fælles tillidsrepræsentanter i alle kommunerne, vedr.
kompetenceudvikling, og seniorpolitik.

KOS.
Kommunale Organisationers Samarbejde (KOS) er et samarbejde mellem Frederiksberg
Kommunalforening, Gentofte Kommunalforening, Københavns Kommunes Embedsmandsforening
og DKBL.
KOS samarbejdet sætter vi stor pris på – her er altid hjælp at hente. I den forbindelse vil jeg gerne
rette en speciel tak til Per Seerup Knudsen, FTF, KTO, FK og KOS. Ja, Per er alle steder, og med
en utrolig energi hjælper han med alt. Uden den indsats, som Per yder, ville det være svært for
DKBL i dagligdagen.

Konstruktørforeningen.
En gammel sag om samarbejde med Konstruktørforeningen blev i 2008 endeligt formuleret og
underskrevet, så den var gældende 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 kursus og foredragsaktiviteter. Aftalen er blevet
genforhandlet med enkelte små justeringer, og stadig gældende fra 1. juli 2008.
Konstruktørforeningen har oplyst, at de har skrevet til de berørte medlemmer. DKBL afventer
stadig et resultat af aftalen.

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.

KP - Sampension og PFA-pension.
Nyansatte skal, jf. overenskomsten, have sin pension indbetalt til PFA – øvrige ansatte kan ved
stillingsskift flytte sine pensionsindbetalinger til PFA.
DKBL har sammen med KOS forhandlet en ny aftale med PFA, som er trådt i kraft.
Jens Nordentoft fra PFA vil orienterer om aftalen efter generalforsamlingen.

FTF-A.
FTF-A er den arbejdsløshedskasse DKBL´s medlemmer kan benytte. Vi siger tak for, at FTF-A har
tilbudt at være til stede ved generalforsamlingen, og opstiller en stand, så medlemmerne kan få en
snak med en FTF-A medarbejder.

Hjemmesiden.
Vores webredaktør Jesper S. Hesselberg valgte at stoppe med at redigere DKBL´s hjemmeside.
Jesper havde ikke den fornødne tid til opgaven mere. Herfra skal lyde en stor tak til Jesper for det
udførte arbejde.
Kenneth Achner overtog opgaven med hjemmesiden. Det er vores håb, at medlemmerne vil bruge
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hjemmesiden flittigt. Hvis der er emner I mangler, så send Kenneth en mail. Også en tak til Kenneth
for opdateringen, og vedligeholdelsen af hjemmesiden.

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 glædeligt, at samtlige som er på valg ved denne generalforsamling, modtager genvalg, dog
undtagen revisor K. E. Richter Pedersen, Aalborg, som har besluttet at gå på pension. Karl Ejnar du
skal have tak for din indsats med at revidere forbundets regnskab. Vi ønsker dig et godt, og
lykkebringende otium.
Som bekendt fik vores forhenværende formand, og konsulent, Jens Chr. ikke noget langt otium.
Bestyrelsen havde inden Jens Chr.´s død besluttet, at indstille Jens Chr. til æresmedlem på denne
generalforsamling. Derfor har vi efter en drøftelse i bestyrelsen besluttet, under punkt e – indkomne
forslag - at indstille afdøde Jens Chr. Jensen til æresmedlem post mortem. Mere herom ved den
mundtlige beretning.
Med disse bemærkninger stiller jeg bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingens debat.
Nakskov, den 5. august 2009
P.b.v.

Michael Petersen
Formand
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