
Vi takker Vorherre
for den grønne
vinter, som sikrer,
at vi kan køre
hurtigere. 

BEREDSKABSCHEFCARSTEN IVERSEN,
ROSKILDEBRANDVÆSEN, TILBERED-
SKABSINFOOMDEN SENESTEMÅNEDS

HURTIGERE RESPONSTIDER.
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fagligt talt nyt
2011 sluttede godt

Fredag den 16. december kom den længe ventede
afgørelse om retten til at organisere brand- og ambulan-
cefolk ansat på FOAs overenskomst med Kommuner-
nes Landsforening (KL).
Afgørelsen fra det såkaldte grænseudvalg i LO var klar
og entydig. Det er FOA, der må organisere medlemmer-
ne. 

Konkret betyder afgørelsen, at 3F ikke må have dem
som medlemmer, og de skal derfor slettes af 3F’s med-
lemskartotek. En konsekvens heraf er samtidig, at de
brandmænd, der forlod FOA og sammen med BO gik i
3F, jo ikke automatisk bliver medlemmer igen i FOA.

Vi kan ikke andet end at opfordre alle
brand- og ambulancefolk i Hoved-
stadsområdet til, at I lægger striden
bag jer. I repræsenterer et gammelt og
stolt fag, som altid har været kende-
tegnet ved stort sammenhold. Sam-
menhold omkring de samfundsmæssigt meget vigtige

opgaver I udfører, men også
sammenhold om at kæmpe for
ordentlige løn- og ansættelses-
forhold.
Vi skylder hinanden at lægge
strid og nag bag os. Vi skylder
hinanden at genskabe
sammenholdet og se
fremad.

Tirsdag den 20. december, eller nærmere
natten til den 21., lykkedes det os at få
en overenskomst med Danske Regio-
ner for ambulancepersonale. I FOA
har vi længe ment, at regionerne bør
påtage sig et større ansvar for hele
den præhospitale indsats. Både i
forhold til uddannelsen af ambulan-
cepersonalet og i forhold til at få
brudt det monopol, der er på området.
Begge dele er der nu skabt forudsæt-
ninger for gennem den indgåede
overenskomst.

Lad os håbe, at 2012 fortsætter sådan,
som 2011 slutte-
de.  H

Vi skylder
hinanden at
lægge strid 
og nag bag os.

[vidste du at] 
På et år er antallet af solceller
tredoblet i Danmark. 

kilde: Ingeniøren.

skoler er forsvundet efter
fusion eller lukning de
sidste to år. 
kilde: Jyllands-Posten

28 ud af 35 kommuner i
hovedstadsområdet har som
klimakommuner forpligtet
sig til at reducere CO2-ud-
slippet med mindst to
procent om året. Dog har
færre end halvdelen nået
målet.

klimakommuner
når ikke målet
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[kort sagt] 
LOs grænseudvalg af-
gjort, at det er FOA, der
må organisere de kom-
munalt ansatte brand-
og ambulancefolk.

Af Reiner Burgwald, sektorformand  H foto: Jørgen True

procent af FOAs med-
lemmer mener, at det er
ekstremt, meget eller
ret vigtigt, at der er et
medlemsblad. 

kilde: Ibsen m.fl.: Kollektiv
Handling, 2012 

Nye kolleger
Sidste år udgjorde ny-
danskere 5,2 procent af
de kommunalt ansatte.
Det er dobbelt så mange
som for fem år siden.

Kilde: Kommunernes 
Landsforening

MIA-prisen
1. marts er sidste frist for
at indstille arbejdsplad-
ser til MIA-prisen, som
gives til en arbejdsplads,
der sikrer ligebehandling
og skaber resultater med
mangfoldigheden.

Læs mere 

miapris.dk

Dennis og Karen
på TOP 20
Nummer 16 pladsen på
listen over sundheds-
væsenets mest magt-
fulde er Dennis
Kristensen. På 17. plad-
sen er en anden FOA-
profil, Sosu-sektorens
formand, Karen Stæhr. 

kilde: Dagens Medicin

Kulturfond nedlagt
FOA har nedlagt sin kul-
turfond, og formuen på
430.290 kr. er fordelt
mellem Arbejdermuseet
i København og Industri-
museet i Horsens.



FOA.dk 21

A
rk

iv
fo

to
:  C

la
us

 H
aa

ge
ns

en

Foto: Polfoto

Som eneste sted i Danmark
skulle buspassagerer i Aarhus
stige på bussen ved bagdøren og
gå ud foran. Men det er slut siden
årsskiftet. Nu må både for- og
bagdøren benyttes. Selvom
Midttrafik forventer en indkør-
selsperiode med forvirring, har
selskabet ifølge Mette Julbo-
Nielsen fra Midttrafik ikke fået
nogen negative henvendelser.
Billetten købes dog fortsat bag 
i bussen.

helikopter redder liv
Akuthelikopteren i Ringsted har
forkortet transporttiden for
traumepatienter og patienter
med blodprop i hjertet, konklu-
derer en evaluering foretaget af
Dansk Sundhedsinstitut. 
Overraskende viste evaluerin-

gen også, at det tog længere tid
at transportere patienter
med blodprop i hjernen
med helikopter frem
for ambulance. 

Friture ud af idrætshaller 
Der er nye, sundere menuer på vej i landets
sportshaller. Det vil et nyt samarbejde mellem
DGI, Københavns Madhus, Halinspektørfor-
eningen, Kræftens Bekæmpelse, Fødevarestyrel-
sen og flere danske kommuner sørge for. Ifølge en
undersøgelse fra Region Hovedstaden mener 59 procent af
borgerne, at fast food ikke hører hjemme i sportshaller og idrætsklubber.

Effektivisering betaler sig
I 2011 effektiviserede kommunerne
for 2,6 milliarder kroner gennem
skolesammenlægninger, fælles
ledelse i dagtilbud, digital post og
selvbetjening på nettet, velfærdstek-

nologi og storkøbsaftaler. Kommu-
nerne regner med at effektivisere for
yderligere 3,3 milliarder i 2012.
kilde: dknyt.dk

Tilladt at 
bruge 
fordøren 
i Aarhus

Creme mod pCb
NASA har udviklet en særlig
creme af ethanol, citronskaller og
et nul-valent metal, som smøres
på forurenede overflader, hvoref-
ter 99 procent af PCB’en reagerer
med metallet og omdannes til
uskadelige biprodukter. Cremen
kan dog ikke trække dyberesid-
dende PCB ud af for eksempel
fuger. 
kilde: Ingeniøren

regioner kan overtage
ambulancekørsel
En ny overenskomst ind gået mellem FOA og Danske Regioner
gør det muligt for regionerne at hjemtage ambulancekørsel. Især
Region Hovedstaden og Region Sjælland overvejer at byde på
ambulancekørslen ved næste udbudsrunde.


