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Deltidsbrandmænd i BO
Som formand for Brandfolkenes Organisation er det mig en stor glæde at kunne byde de mange
nye medlemmer velkommen, som har meldt sig ind i Brandfolkenes Organisation i løbet af 2012
og 2013.
Jeg har sammen med Tommy Kjær besøgt mange af jer og informeret om de muligheder, som BO
kan tilbyde, og vi har begge haft en følelse af, at med jeres medlemskab, er vi kommet et stort
skridt i den rigtige retning.
Vi er også klar over, at med deltidsbrandmændenes indmeldelse i BO, så vil vi blive mødt af nye
problemstillinger, som vi ikke er bekendt med blandt de fuldtidsansatte, men dette ser vi som en af
de udfordringer, som vi sammen skal have bragt fokus på i løbet af 2013.
Derfor har vi besluttet og aftalt, at vi den 5. februar 2013 kl. 19.00 vil holde et fællesmøde for de
bestyrelser, som har medlemmer i BO. På dette møde skal det drøftes, hvordan den nye struktur i
BO skal laves, således at vi får skabt et netværk på tværs af landet, så alle føler sig som en del af
BO.
Det er vores mål, at alle medlemmer af BO skal have samme muligheder uanset ansættelsesstedog vilkår, og derfor er det vigtigt med denne dialog.
Jeg sender dette brev ud til de betyrelsesformænd, som vi har registreret, og så vil jeg bede disse
om at melde datoen ud til de respektive bestyrelsesmedlemmer. Jeg vil i løbet af næste uge melde
ud, hvor mødet bliver afholdt.

Igangværende opgaver
Jeg har tidligere været i telefonisk kontakt med Falcks personaleafdeling, for at finde ud af, hvilke
muligheder der var for de lokale BO-repræsentanter, og vi er ikke kommet frem til en egentlig
aftale vedr. dette dd.!
Derfor vil jeg i løbet af weekenden skrive et brev til Falck, hvor vi beder om et personligt møde,
hvor vi kan få drøftet de spørgsmål, som drejer sig om lokale forhandlinger og repræsentation. BO
har tidligere fået udarbejdet 5 responsa af advokat Henrik Hein omhandlende de muligheder, som
BO har for at respræsentere medlemmer, og det er de muligheder/rettigheder, som vi nu vil have
drøftet med Falcks ledelse.
Sideløbenden med dette, skal vi også have nogle ting på plads rent lokalt, og derfor bliver der
arrangeret et møde med den lokale leder på de enkelte stationer i løbet af de næste 14 dage, hvor
vi vil have en snak om, hvad BO ønsker af muligheder for vores medlemmer, således at vi også
fremadrettet kan bevare et godt samarbejde mellem ansatte, ledere og fagforening.
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Derfor er det min opfordring til alle, at med de udmeldinger, som vi tidligere har modtaget fra
Falck vedr. samarbejde, så imødekommes dette positivt fra alle parter, og det er derfor vigtigt, at I
som medarbejdere og vi som fagforening støtter op om dette samarbejde, således at vi alle viser
åbenhed overfor et sundt arbejdsklima på de enkelte stationer.

Med venlig hilsen
Jesper Bronée
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”Sammen vender vi strømmen…”

