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Nyt om medlemmerne.  
 

Dødsfald: 

• Brandinspektør Frank Damsbak, Hovedstadens Beredskab, er død den 31. juli 2022, i 

Frederiksberg i en alder af 59 år.  

• Tidligere beredskabsdirektør Lars Hviid, Østjyllands Brandvæsen, er død den 6. september 

2022, i Aabenraa i en alder af 65 år.  

DOBL kondolerer. 

 

Velkommen til nye medlemmer:  

• Jan Peter Berner Hansen, beredskabsassistent, Slagelse Brand & Redning. 

• Mik Hansen, viceberedskabsinspektør, Frederiksborg Brand & Redning. 

• Morten Lykkeberg, viceberedskabsdirektør, Lolland-Falster Brandvæsen 

• Henrik Søndergaard, viceberedskabsinspektør / vagtcentralleder TrekantBrand 

• Bo Christensen, underbrandmester, Lolland-Falster Brandvæsen 

• Christian Schaffalitzky de Muckadell, viceberedskabsinspektør, Lejre Brandvæsen 

• Emil Bay, viceberedskabsinspektør, Slagelse Brand & Redning 

• Jeppe Frederik Kofoed Jørgensen, beredskabsmester, Sønderborg Brand & Redning 

 

Job ændringer:  

• Jørgen Kronvald Elfstrøm, viceberedskabsinspektør, Hovedstadens Beredskab, er pr. 1. juli 

2022 udnævnt til beredskabsinspektør. 

• Maja Duus, viceberedskabsinspektør, Hovedstadens Beredskab, er pr. 1. september 2022 

udnævnt til beredskabsinspektør. 

• Claus Busk Jørgensen, beredskabsassistent, Sønderborg Brand & Redning, er pr. 1. september 

udnævnt til underbrandmester. 

• Bo Sebens, tidl. beredskabsinspektør Vestsjællands Brandvæsen, er pr. 12. september 2022 

ansat som beredskabsinspektør ved Slagelse Brand & Redning, Beredskab Sorø. 

• Carsten Hoff Knudsen, viceberedskabsinspektør ved Brand & Redning Sønderjylland, er pr. 1. 

november 2022 udnævnt til beredskabsinspektør. 

• Dan Liboriussen, beredskabsassistent, er pr. 1. november 2022 igen ansat ved Sønderborg 

Brand & Redning. 

Hvis du synes der mangler en nyhed i ovenstående, må du gerne rette henvendelse til formanden. 

 

Udsendte mails siden seneste forbundsmeddelelse: 

• 29. august 2022. DOBL referat m.v. fra den ekstraordinære generalforsamling. 

• 30. august 2022. DOBL udsender TJM Forsikring - Nyhedsbrev til unge < 30 år. 

• 1. september 2022. DOBL informerer om nye lønninger pr. 1. oktober 2022 m.v. 

• 2. september 2022. DOBL videresender invitation til Redningsberedskabsprisen 2022 

 

http://www.dobl.dk/
mailto:dobl@dobl.dk


     Side 2 

 
 

Forbundsmeddelelse nr. 138 – af 17. oktober 2022 

 

 

* Det Offentlige Beredskabs Landsforbund * Solrød Center 57, 1. th., 2680 Solrød Strand * 

* www.dobl.dk * Tlf. 98 97 16 00 * Mobil 21 46 00 50 * E-mail dobl@dobl.dk * 

Opdatering af ISL vagtbetalingen med procentregulering pr. 1. oktober 2022. 
DOBL har pga. de tidligere udmeldte procentreguleringer, nu genberegnet indsatsledervagtbetalingen 

pr. 1. oktober 2022 med de nye vagtbetalinger. Se vedhæftede pdf. 

De beredskaber der har lokalaftaler for indsatsledervagtbetalingen, bør gennemgå disse for korrekt 

regulering. Vi bistår gerne med dette. 

Materialet er allerede tilgængeligt på vores hjemmeside, www.dobl.dk 

 

****************************************** 

 

Vil du have tjekket din lønseddel  
Den månedlige lønseddel kan være svær at gennemskue, men det er faktisk meget vigtigt at du lige 

bruger et øjeblik på at kontrollere den en gang i mellem.  

DOBL har løbende dialog med medlemmer om dette, og har i sommers bl.a. konstateret 

at to medlemmer ikke fik pension af deres honorarer, ligesom taksterne for deres vagter 

ikke var steget som de skulle pr. 1. april 2022. 

DOBL påpegede dette overfor arbejdsgiveren, som straks undersøgte det og bekræftede 

at der desværre var en lønkode fejl i deres lønsystemet som de undskyldte.  

Nu bliver der efterbetalt både vagt- og pensionsindbetalinger. 

På en anden arbejdsplads var der ligeledes ved en fejl ikke blevet indbetalt pension til de 

honoraransatte medarbejdere. Det blev der rettet op på med tilbagevirkende effekt. 

Hvis du er i tvivl om din lønseddel, er du velkommen til at sende den til DOBL som sikker post. 

Det gør du fra hjemmesiden www.dobl.dk, tryk på: Sikker post  

Brug linket i afsnittet ”Digital post fra medlemmer til DOBL”.  

 

****************************************** 

 

Stor interesse for Seniorpartnerskab med KL 
43 kommuner er nu tilmeldt Seniorpartnerskabet, som hen over det kommende år skal understøtte de 

lokale seniorindsatser med det formål at engagere ledelsen, medarbejdere, TR og MED og øge 

anvendelsen af mulighederne i rammeaftalen om seniorpolitik. 

Seniormedarbejderne spiller nemlig en vigtig rolle på arbejdspladserne og i udviklingen af velfærden. 

Se mere i vedhæftede information. 

 
****************************************** 

 

Ny barselslov er trådt i kraft: Forstå reglerne her 
Noget er øremærket, noget kan overføres og noget kan udskydes. Og hvordan egentlig med løn?  

Vi forsøger at give et overblik over de nye barselsregler. 

DOBL oplever at det kan være svært at håndtere, også for arbejdsgiverne.  

Vi har bl.a. hjulpet et medlem til at få ændret de 6 uger med løn, (som arbejdsgiveren 

havde de meddelt), til at han nu fik 13 uger med løn. 

Se i vedhæftede ”Forstå de nye barselsregler”, eller se mere via linket: 

Ny barselslov træder i kraft: Forstå reglerne her - Fagbevægelsens Hovedorganisation (fho.dk) 

 

http://www.dobl.dk/
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Mindehøjtidelighed og Redningsberedskabsprisen 
Fredag den 7. oktober 2022 blev der i Holmens Kirke afholdt Mindehøjtidelighed og uddelt 

Redningsberedskabsprisen for 2021. 

Direktør Jakob Vedsted Andersen fra Hovedstadens Beredskab holdt årets tale, og jeg har fået 

tilladelse til at bringe den i vores nyhedsbrev, da jeg fandt mange inspirerende punkter.  

 

”Selvom det skulle have været forsvarsministeren, der skulle holde dette års tale – men af åbenlyse 

årsager med kort varsel måtte melde afbud – så er jeg meget beæret og stolt over at kunne være 

forsvarsministerens substitut – og jeg vil skynde mig at sige og for at berolige – kun i dette tilfælde.  

Hvert år sker der tusindvis af hændelser, hvor brand, ulykker, stormvejr eller lignende truer liv, 

ejendom eller miljø.  

I mange situationer gør frivillige, værnepligtige, heltids- eller deltidsansatte en særlig skarp 

redningsindsats, som ligger ud over det sædvanlige. Og det er netop en af disse situationer, som vi 

skal hædre i dag.  

Men inden vi kommer dertil, vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige et par ord – selvom jeg er 

substitut for forsvarsministeren er det ikke ministerens tale, som jeg skal eller vil holde, men i stedet 

forsøge at sætte et par ord, hvordan jeg ser redningsberedskabet fra min stol  

– og så var der i øvrigt også et par ord i ministerens tale, som jeg ikke helt forstod – eller hørt nævnt i 

forbindelse med redningsberedskabet – ord såsom ”substantielt løft” – spøg til side.  

For der er ikke meget at spøge med for tiden.  

Da vi mødtes sidste gang til uddelingen af redningsberedskabsprisen tror jeg ikke, at der var nogen i 

deres vildeste fantasi havde forestillet sig, at dette års uddeling skulle ske på et bagtæppe af krig på 

europæisk jord, energikrise, inflation og ord som fx hybridkrig og brownout.  

Den ene krise har den seneste tid afløst den anden i vores ellers så fredelige og trygge samfund, og 

man tør dårligt spå om, hvad der sker i næste uge.  

Verden er blevet mere usikker, og jeg tror, at jeg taler for os alle, når jeg siger at vi i beredskaberne 

de sidste par år har haft travlt – rigtigt travlt.  

Derfor synes jeg personligt, at det er rart med faste holdepunkter som fx den årlige uddeling af 

redningsberedskabsprisen.  

For mig er det et holdepunkt, som giver anledning til at stoppe op og reflektere – reflektere over, at 

vores arbejde giver rigtig god mening, og at vi dagligt faktisk gør en kæmpe forskel for rigtigt mange 

mennesker. Redningsberedskabet – vi – medvirker til at skabe tryghed for borgerne.  

Jeg plejer populært at sige, at det sidste nummer man kan ringe til, er redningsberedskabets – for hvis 

vi ikke kan løse opgaven, hvem kan så.  

Men det kalder på en kontinuerlig udvikling af redningsberedskabet således, at vi kan følge med det 

hastigt forandrede risikobillede.  

Redningsberedskabet har undergået forskellige analyser de sidste 10 år – fælles for disse analyser har 

været en retrospektiv tilgang, som kan konstatere at det ser meget fornuftigt ud i dag – men hvad med i 

morgen, hvad med de nye risici – hvad med det, som endnu ikke er indtruffet….  

Vi får jævnlige remindere om, at vi skal være klar til mere end dagligdagshændelserne. Jeg tænker på 

de klimarelaterede hændelser, hændelser som den i Fields, branden på Studstrupværket – der nu 

brænder på 2 uge.  

Vi klarer rigtigt mange ting fordi vi holder den faglige fane højt – og vi samarbejder både på tværs af 

sektorer og mellem redningsberedskaber.  

http://www.dobl.dk/
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Nu står vi måske til tærsklen til en ny tid med risici, som vi for få måneder siden nærmest fandt helt 

utænkelige.  

Vi må konstatere at fredsdividenden er indhøstet – også hos redningsberedskabet – og så må vi håbe, 

at der fortsat vil forblive fred – men håb er som sagt ikke en strategi, og det kan derfor være at vi bør 

finde nogle af de gamle dyder frem igen. Så vi kan være klar til de udfordringer, som måske venter.  

Og klar – det kan vi godt lide at være i redningsberedskabet – ja – det er det som vi lever og ånder for.  

Men for at være klar skal der være overensstemmelse mellem krav og forventninger og vores formåen.  

Læste for et stykke tid siden en artikel i Børsen, at for hver 1000 kroner, som man betaler i skat, så går 

10 kr. til politiet, 23 kr. til forsvaret, 127 kr. til uddannelse, 163 kr. til sundhedsområdet, 427 kr. til 

sociale udgifter……beredskabet får én krone. Vi har i DK et meget billigt beredskab – blandt de 

absolut billigste i Europa. 

En gang imellem på Strøget kan man se en gademusikant – han sidder på sin kasse. Om halsen har 

han en mundharmonika, i hænderne en guitar, når han tramper med højre ben, så spiller han på 

stortromme, når han tramper med venstre ben, spiller han på lilletromme, når han banker knæene 

sammen, spiller han på bækkener….en enkelt mand lyder som et helt orkester….. 

Har I set ham – eller set en lignende ?? 

Sådan er det også med beredskabet - for få ressourcer, løser vi mange ting – jeg tænker blot – at hvis 

vi skal kunne håndtere fremtidens udfordringer med klima, terror og kompliceret byggeri – for ikke at 

tale om konsekvenser, der kan følge af den sikkerhedspolitiske situation, kan det være at 

beredskaberne enten skal have nogle nye instrumenter eller måske en ekstra musikant, hvis det fortsat 

skal lyde godt…..  

Men jeg ved en ting – og det gør mig stolt hver eneste dag at jeg går på arbejde – nemlig at alle i 

redningsberedskabet vil gøre deres absolut bedste for at hjælpe borgerne – gennem mod, dygtighed, 

kreativitet, samarbejde finde løsninger for at hjælpe borgerne bedst muligt – og gå det ekstra skridt, 

hvor man fuldstændigt uselvisk kaster alt ind i kampen for at redde en medborger, som man ikke 

kender eller aldrig har mødt – det er DNA’et, som en redningsperson er lavet af – og som vi her i dag 

skal hylde…  

Jeg ved, at der over hele landet hver eneste dag sker mange heroiske indsatser fra vores dygtige 

kollegaer, men i år er det særligt en indsats, som priskomiteen har valgt at hædre med årets 

redningsberedskabspris.  

Vi skal tilbage til d. 4. maj 2021. Det er forholdsvist tidligt om morgenen – nærmere bestemt kl. 07.48, 

da Nordjyllands Beredskabs station Løgstør + indsatsleder bliver kaldt ud til meldingen ”Redning – 

Silo/Brønd” med supplerende melding ”mand var faldet i en brønd”.  

Jeg afslører vel ikke for meget ved at sige, at det er ikke en melding som redningsberedskabet får hver 

dag. Da brandmandskabet fra Løgstør kort tid efter når frem, kan man konstatere, at en mand er 

faldet ned i en 25 m dyb brønd og at manden er ved bevidsthed, men tilskadekommen.  

Manden står i vand til brystet og fortæller at han har smerter i ryg og skuldre. Der er mange ting, der 

skal overvejes – ilt/CO2-indholdet i bunden af brønden, hvordan er hans skader, bliver han for 

nedkølet…der skal handles hurtigt.  

Der bliver tilkaldt et redningskøretøj med spil og wire fra Nordjyllands Beredskabs station i Farsø, 

imens lægges strategien for hvordan man kan få manden op.  

Normalt vil man sænke en brandmand ned i hullet, der kobler sig sammen med den tilskadekomne og 

dermed kan styre opstigningen. Men brønden er ikke bred nok til at denne manøvre vil kunne lade sig 

gøre – og da den tilskadekomne er ikke i stand til selv at komme en sele på pga smerter i skulderen, 

må man finde på en anden løsning.  

http://www.dobl.dk/
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Løsningen bliver at man vil sænke en brandmand ned i hullet, der giver den tilskadekomne en 

sele/brandmandsbælte på. Brandmand Niclas Rothe melder sig til at være den, der sænkes ned i 

brønden. Niclas lander i brønden ved siden af den tilskadekomne, men her er vandet dybere og Niclas 

står i vand til halsen.  

Niclas får alligevel tilset den tilskadekomne, givet han beroligende medicin samt tjekker for åbne brud 

– giver den tilskadekomne selen/brandmandsbæltet på, og signalerer at den tilskadekomne skal op 

først på grund af hans skader.  

Den tilskadekomne kommer sikkert på, men er stærkt nedkølet og får efterfølgende konstateret brud på 

ryggen 3 steder og brud på højre skulder 4 steder – og hele højre side er voldsomt skrammet. Niclas 

bliver derefter hejst op af brønden – og selvom Niclas er både våd og kold, er han mest bekymret for 

den tilskadekomne.  

Priskomiteen er fuldstændig enig med Nordjyllands Beredskabs chefgruppe, der har indstillet Niclas, 

Allan og resten af mandskabet, der deltog i redningsopgaven, at de fortjener den største anerkendelse 

for deres indsats – for at have udvist mod, kreativitet og samarbejde i denne utroligt vanskelige og 

risikable redningsopgave, som de løste med fokus på og omsorg for den tilskadekomne og pårørende.  

Niclas, Allan og resten af mandskabet, der deltog i redningsopgaven tildeles derfor dette år 

redningsberedskabspris”.  

Stort til lykke til Nordjyllands Beredskab. 

 

Beredskabsforbundet, Falck, Danske Beredskaber, Beredskabsstyrelsen, Landsklubben for 

Deltidsansatte Brandfolk, Sønderjysk frivillige Brandværnsforbund, Det Offentlige Beredskab 

Landsforbund, FOA og 3F gået sammen om hvert år at uddele Den Danske Redningsberedskabspris. 

I 2023 uddeles Redningsberedskabsprisen for en indsats i 2022. Indstillinger til prisen skal inden 

udgangen af april 2023 sendes på mail il redningsberedskabspris@beredskab.dk 

 

****************************************** 

 

Kom til PFA Seniorforum 2022 
Søndag den 23. oktober slås dørene op til PFA Seniorforum i Bella Center i København. Der er åbent 

kl.10 – 18. 

PFA Seniorforum er for alle, men fordi du er medlem, får du en speciel rabatpris, så billetten kun 

koster 135 kr. inkl. kaffe og kage – prisen i døren er 165 kr. ekskl. kaffe og kage. Det er muligt at tage 

sin partner eller ledsager med til samme rabatpris. Billetter bliver solgt efter først til mølle-princippet. 

Læs mere om PFA Seniorforum, foredragsholdere, udstillere og billetkøb her 

 
****************************************** 

 

Kontroller din PFA pension 
DOBL og PFA anbefaler at du jævnligt logger på www.mitpfa.dk med MitID  

”Mit PFA” er for dig, der har en pensionsordning i PFA.  

Din pensionsordning skal være tilpasset dine behov og dit liv, for så får den størst værdi for dig.  

På Mit PFA hjælpes du godt på vej med guides og personlige anbefalinger. 

Jo mere PFA ved om din situation, jo bedre kan de rådgive dig. Start med at indtaste oplysninger om 

din nuværende økonomi under ”Dine oplysninger”, så bliver deres beregninger så præcise som muligt. 

http://www.dobl.dk/
mailto:dobl@dobl.dk
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Husk dine medlemsfordele 
DOBL-medlemmer har mange medlemsfordele, og vi kan kun anbefale at I undersøger om nogen af 

dem kan have jeres interesse. Her er nogle af de mest populære: 

• FTFa A-kasse. FTFa - Det Offentlige Beredskabs Landsforbund (dobl.dk)  

En a-kasse er vigtig, hvis du mister dit arbejde. Ud over at sikre dig økonomisk, formidles der 

også job til vores medlemmer ud fra et indgående kendskab til medlemmernes brancher og fag. 

• PFA Pension og sundhed i PFA - Det Offentlige Beredskabs Landsforbund (dobl.dk), 

Bemærk i den forbindelse at du børe besøge dit eget ”MitPFA”, og tilpasse din profil.  

Du kan også se om PFA Sundhedslinje, PFA EarlyCare, PFA Helbredssikring oma. 

• TJM Forsikring TJM Forsikring - Det Offentlige Beredskabs Landsforbund (dobl.dk) 

Som medlem af Det Offentlige Beredskabs Landsforbund kan du og din familie få forsikringer 

i TJM Forsikring. TJM Forsikring tilbyder alle de forsikringer, du typisk har brug for som 

privatperson. Du får gode dækninger, nogle af markedets billigste priser og personlig service 

• Forbrugsforeningen Forbrugsforeningen - Det Offentlige Beredskabs Landsforbund (dobl.dk) 

Med Forbrugsforeningens betalingskort er du klædt godt på, når du skal handle. Vi dækker 

stort set alle brancher lige fra dagligvarer, TV, rejser, oplevelser og personlig pleje til 

mobiltelefoni, tøj, sko, computere, benzin, briller og værktøj. 

• Bistand ved færdselsuheld under udrykningskørsel. Bistand ved færdselsuheld - Det Offentlige 

Beredskabs Landsforbund (dobl.dk) 

Se mere på vores hjemmeside. 

 

****************************************** 

 

Husk at melde adresseændring, eller andre relevante ændringer. 
Husk at melde adresseændring til DOBL, hvis du flytter. 

Ligeledes bedes du oplyse, hvis du får en ny mailadresse, et nyt telefonnummer, eller en ny titel m.v. 

Send blot en mail til dobl@dobl.dk. 

 

****************************************** 

 

I ønskes en god efterårsferie.  

 

Med venlig hilsen. 

 

 

Ole Olsen 
Formand 
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