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Trivselsundersøgelse
Brandfolkenes Organisation har besluttet, at man i løbet af august måned 2012 vil afholde en
trivselsundersøgelse blandt medlemmerne.
Jesper Bronée, formand Brandfolkenes Organisation:
”I øjeblikket oplever en stor del af vores medlemmer, at der foregår enorme
omlægninger af de arbejdsopgaver på arbejdspladserne, som vores medlemmer
skal løse. Derfor har vi besluttet, at vi afholder en trivselsundersøgelse blandt
vores medlemmer i løbet af den kommende måned.
Vores begrundelse for at iværksætte denne trivselsundersøgelse er, at vi vil have
klarlagt, hvordan de forskellige arbejdsgivere forvalter arbejdsmiljøet. Derfor
kommer denne undersøgelse, og vi vil forelægge resultatet af undersøgelsen for
de respektive kommuner, hvor vores medlemmer er ansat.”
BO oplever i øjeblikket, at medlemmerne sættes til at udføre opgaver, som de ikke selv har haft
indflydelse på indførelsen af.
Jesper Bronée, formand Brandfolkenes Organisation:
”I BO har vi fuld forståelse for, at der skal arbejdes med nye fokusområder, hvis de
respektive brandvæsener i det kommunale system skal forblive konkurrencedygtige,
men vi har den klare holdning, at de nye opgaver skal ligge inden for redningspersonalets fagområde, og det er ikke f.eks. rengøring og løft af patienter for hjemmehjælperne. Når det er sagt, så er der åbenbart en opfattelse af, at vores medlemmer
kan sættes til hvad som helst uden at blive inddraget i arbejdsplanlægningen.
Det er denne form for mangel på indflydelse som bekymrer os, idet vi mener, at alle
medarbejdere på en arbejdsplads har ret til at blive inddraget i de ændringer, som
berører den enkeltes hverdag.
BO vi derfor i forbindelse med trivselsundersøgelsen også fokusere på den enkelte
medarbejders mulighed for indflydelse på sin hverdag. Vi afholder udelukkende
denne undersøgelse blandt de ansatte, som er medlem i BO pr. 1. august 2012. Vi
melder ud nu, således at ansatte, som ikke er i BO nu har små 3 uger til at melde sig
ind i BO, som i dag repræsenterer brand- og ambulancefolk i hele Danmark, og vi
repræsenterer ansatte i såvel de kommunale som den private sektor.”

Nye medlemmer
Brandfolkenes Organisation har i juni måned fået netto 42 nye medlemmer.
Tommy Kjær, næstformand Brandfolkenes Organisation:
”Vi kan konstatere, at vi alene i juni måned har haft en nettotilgang på 42 nye
medlemmer, og vi ved, der kommer mange flere til i de kommende måneder. Det er
ikke mange organisationer, som kan vise så stærk en medlemstilgang. Vi kan klart se
en interesse blandt de nye medlemmer for at finde en fagforening, som er til for
medlemmerne, og som kan se styrken i et landsdækkende sammenhold i branchen.
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Vi har sat selve overenskomsten lidt i baggrunden, fordi den i dag er styret af en
masse udefrakommende faktorer, når den skal forhandles. I BO har vi derimod stor
interesse i at lave lokale aftaler for vores medlemmer på de respektive arbejdspladser. Vi har også en af Danmarks bedste rådgivere når vores medlemmer kommer ud
for en arbejdsskade, og så er vi nationalt og internationalt repræsenteret.”

Ny brancheorganisation i Danmark
En ny brancheorganisation for de ansatte i redningsberedskabet er nu blevet grundlagt, og BO og
de øvrige organisationer fortsætter nu arbejdet med at få organisationens rammer på plads.
Jesper Bronée, formand Brandfolkenes Organisation:
”Den nye brancheorganisation vil i løbet af kort tid kontakte nogle nøje udvalgte
klubber i det danske redningsberedskab, som vil blive inviteret til en præsentation af
den nye organisation.
Man må ikke misforstå det, når vi inviterer 4 klubber/organisationer til møde. Det er
vores grundlæggende holdning, at ALLE skal have lige muligheder for at deltage i
den nye brancheorganisations arbejde, men her i starten er vi nødt til stille og roligt
at udvide den kreds af personer, som skal lave et oplæg til vedtægter o.lign.!
Jeg regner med, at vi i løbet af efteråret præsenterer navn, vedtægter osv. i et bredt
forum for de personer, som kan have interesse for at være med i
brancheorganisationen. Som sagt er organisationen til for at varetage alles interesser
uanset hvilken fagforening man er medlem af!”
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”Sammen vender vi strømmen…”
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