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Nye arbejdsopgaver København
Tiden er nu kommet, hvor Københavns Brandvæsen tager fat på implementeringen af den nye
struktur, som RBDen vil medføre.
Allerede den 1. maj 2012 blev den nye Specialtjeneste oprettet på Hovedbrandstationen. Den nye
tjeneste opstod ved en sammenlægning af den gamle Pionertjenesten og Røgdykkertjene-sten, og i
denne proces skar man antallet af pladser ned fra 15 til 10, og da man samtidig beskar mandskabet
på station Dæmningen og Østerbro med 2 pladser, så reducerede brandvæsenet på en gang
mandskabsstyrken med ikke mindre end 45 arbejdspladser!
Jesper Bronée, formand Brandfolkenes Organisation:
”Jeg ser med bekymring på denne omlægning af de to specialtjenester, da jeg fra
flere medarbejdere har hørt bekymrede udtalelser om, at det vil være svært at løse
opgaver så godt som tidligere, idet der simpelthen mangler hænder, når opgaverne
bliver komplekse. På basis stationerne Østerbro og Dæmningen oplever man nu,
at en sprøjte kører fra stationen med 2 mand, idet mandskabet som noget nyt skal
stille to mand til opgaver, hvor indbrudsalarmer på kommunens bygning udløses.
Brandfolkenes Organisation ser med bekymring på den nye struktur, da det er
vores opfattelse, at RBDen i flere tilfælde betyder, at mandskabet kan komme i
situationer, hvor de skal gå på kompromis med egen sikkerhed, idet der ganske
enkelt ikke er ressourcer nok på skadestedet.”
Københavns Brandvæsen, KbaK og FOA har nu indgået aftale om, hvorden det nye korps, der
skal betjene kommunens indbrudsalarmer, skal arbejde.
Overordnet bliver det sådan, at der skal bruges 18 mand til AIA-korpset, og disse skal i turnus
arbejde 4 måneder på nattevagt (vagt-vagt-3 dage fri) og 8 måneders døgnvagt om året. I første
omgang forsøger brandvæsenet at finde mandskab igennem frivillighed, men såfremt der ikke
kommer ansøgere nok af denne vej, kan man spekulere på, om der bliver tvunget brandfolk på
denne opgave.
Københavns Brandvæsen har ligeledes meddelt, at de ansatte rengøringsfolk fra et eksternt firma
er blevet opsagt, idet rengøringen af stationerne i fremtiden skal udføres af mandskabet. Der er
blandt medlemmerne af BO en klar holdning til, at man ikke ønsker at udføre denne opgave. På en
nyligt afholdt afstemning blandt BOs medlemmer sagde mere end 85% nej til at udføre dette
arbejde.
Jesper Bronée, formand for Brandfolkenes Organisation:
”Det er klart, at de kommunale brandvæsener i øjeblikket tager opgaver ind, som
skal være med til at forbedre økonomien for disse brandvæsener, idet kommunerne
skal spare overalt.
Vi har i BO fuld forståelse for, at brandfolk skal løse nye opgaver, men der er to
ting, som ofte bliver tilsidesat, når man kigger på nye opgaver. For det første har
man en overenskomst, som skal efterleves. For det andet mener vi i BO, at relationen
og fagligheden til jobbet skal være tilstede i de nye opgaver. Vi oplever, at man
f.eks. i København har sendt mandskab ud på ikke-akutte opgaver i tidsrummet
mellem kl. 18 og 08 i det som hedder beredskabstiden.
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Da overenskomsten indførte begrebet beredskabstid blev betalingen i tidsrummet
reduceret, idet brandfolkene i dette tidsrum udelukkende skulle udføre opgaver, som
var akutte, og hvor begrebet akut blev defineret ved, at man kørte ud på opgaven
med udrykning. Desværre har hverken brandvæsen, arbejdspladsklub eller FOA
fastholdt dette begreb, og derfor oplever vi en enorm frustration blandt brandfolkene,
som nu vækkes 3-4 gange om natten for at flytte tøj, radioer og bippere rundt mellem
hinanden.
På samme måde er det bekymrende, at FOA og de faglige repræsentanter kan indgå
en aftale, hvor man planlægger en arbejdstid på 12 timers nattevagt i tidsrummet kl.
18-06. Jeg er dybt forundret over, hvor arbejdsmiljøet er henne. Der er gennemført
utallige undersøgelser som entydigt peger på, at skifteholdsarbejde om natten er
usundt. Er disse medarbejdere sikret pauser? Hvor er medarbejdernes mulighed for
fysisk træning?
Jeg må igen udtrykke min bekymring for de tiltag, som FOA og deres repræsentanter
siger ja til i disse år. Men omvendt må jeg konstatere, at FOAs medlemmer siger
klart ja til at gøre rent på stationerne og til at køre AIA, så jeg har da en klar
forventning til, at der fra basisgruppen kommer de fornødne tilkendegivelser til det
nye korps fra de FOAmedlemmer, som ikke er mestre, ambulancefolk eller i
specialtjenesten, for medarbejdere fra disse grupper skal ikke deltage i de nye
opgaver.”

Valg af tillidsrepræsentanter
Brandfolkenes Organisation har gjort HR-afdelingen ved Københavns Brandvæsen opmærksom
på, at reglerne omkring afholdelse af valg til TR ikke er overholdt af den faglige arbejdspladsklub
i Københavns Brandvæsen, da der i foråret blev afholdt valg til TR på stationerne.
Jesper Bronée, formand Brandfolkenes Organisation:
”Vi har tidligere gjort HR-chefen ved Københavns Brandvæsen opmærksom på, at
alle medarbejdere har ret til at stemme på en TR, men ved de to seneste afstemninger
har kun FOAs medlemmer fået lov at stemme på TR.
Vi har henvedt os til Københavns Brandvæsen igen, og denne gang har Københavns
Brandvæsen erkendt, at der er sket en fejl. Nu afventer vi svar fra HR-afdelingen på,
hvad man agter at gøre, for at reglerne bliver efterlevet nu og fremover.”

Ny brancheorganisation i Danmark
BO deltager i øjeblikket i et tæt samarbejde omkring en ny brancheorganisation for de danske
redningsfolk.
Tommy Kjær, næstformand Brandfolkenes Organisation:
”BO deltager i øjeblikket i et tæt samarbejde med en gruppe fagforeningsfolk, som
mener, at der er behov for en brancheorganisation for danske redningsfolk.
Vi arbejder lige nu med flere modeller, som jeg ikke vil sige meget mere om lige nu,
men jeg kan uden at afsløre for meget sige, at vi som i alle andre henseender mener,
at der er brug for fælles fodslav, hvis vi som branche skal få krav igennem. Dette
gælder både lokalt og nationalt, og det gælder overfor landets politikere.
Vi skal glemme hvilke rygmærker vi bærer og koncentrere os om at væretage
medlemmernes interesser, og det gør vi ikke ved at bekrige hinanden.”
BO og de øvrige organisationer forventer, at man i løbet af kort tid vil præsentere resultatet af det
arbejde, som i øjeblikket laves af bl.a. BO.
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