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Velkommen til KNS konference for 
brandpersonale

Teknik og service

Velkomsten
1. Hvor befinder vi os
2. Hvordan går det i Danmark
3. Hvad sker i dansk fagbevægelse
4. Hvad sker i FOA

Velkommen til KNS konference for 
brandpersonale

Teknik og service

Hvor befinder vi os
• 1870 til 1934 Brune kødby
• Fra 1888 indførtes ”slagte-tvang”
• 1931-34 opførtes den Hvide kødby
• Berømt funktionalistisk arkitektur
• Lukket område frem til 2007
• Et af 25 fredede nationale 

industriminder
• Nu ”hotspot” med fancy cafeer, 

restauranter mmm.
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Teknik og service

Hvordan går det i Danmark
• 107.700 fuldtids arbejdsløse – 3,9 procent
• Valget nærmer sig – finanslov pakket ind 

som gave!
• Senest valg i 18. juni 2019
• Ikke flere penge til beredskabet
• Dog 125 værnepligtige mere til samlet 420 i 

statsligt beredskab – 9 måneders 
værnepligt
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Teknik og service

Hvad sker i dansk fagbevægelse
• 3 hovedorganisationer bliver til 2
• LO (3F, HK, FOA, Metal m.fl.) og FTF 

(Lærerne, pædagoger, politi, 
sygeplejersker m.fl.) samles

• Drøfter politisk grundlag – mange 
interesser!

• Overenskomstforhandlingerne 2018
• Medlemsfremgang første gang i mange år!

Teknik og service

Hvad sker i dansk fagbevægelse

Juli 16 Juli 17 Juli 18 Medlems-
udvikling
Ændring 
jan. 18 til 
juli 18

Andel af 
samlet 
medlemstal 
(pct.)

Blik 7.918 7.994 8.266 223 2,8 
DEF 22.435 22.660 23.513 575 2,5 
3F 242.710 235.585 229.872 -1.263 -0,5 
FOA 159.722 156.551 157.100 1.229 0,8 
SEF 18.452 15.888 16.400 -270 -1,6 
HK 188.899 183.756 183.038 2.033 1,1 
Maler 7.237 7.102 7.096 99 1,4 
Metal 76.404 74.265 72.485 -542 -0,7 
NNF 18.284 17.782 17.267 -92 -0,5 
SL 37.443 37.192 36.989 451 1,2 
SPF 609 649 699 25 3,7 
TL 23.619 23.476 22.907 -239 -1,0 
I alt 817.761 798.282 790.785 2.408 0,3 

Arbejdsmarkedstilknyttede 
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Teknik og service

Hvad sker i FOA
• Stor udskiftning i ledelsen
• Første kvindelige formand – Mona Strib
• Ny næstformand – Thomas Enghausen
• 7 ”nye” ud af 13 valgte
• Større fokus på resultater
• Kongres 2019?

Teknik og service

Omorganisering af beredskabet

KNS konference 2018 - Brandpersonale

I 2016 fra 87 til 24 kommunale beredskaber
241 brandstationer – ca. halvdelen Falck
1.446 kommunalt fuldtidsansatte (373 ledere) – 184 
deltid (omregnet fuldtid)
420 værnepligtige fra statens beredskabsstyrelse

Tendenser:
• Der spares
• Man tør ikke lukke brandstationer
• Indsatsledelse omstruktureres
• Indsatsledere som holdledere
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Teknik og service

Omorganisering af beredskabet

KNS konference 2018 - Brandpersonale

Tendenser:
• Falck er meget presset – underskud på 3,7 

milliarder efter skat i 2017!
• Ingen kontrakter uden fortjeneste
• Mister ambulancekørsel
• Århus hjemtaget en brandstation – 24 

fuldtidsansatte
• Frederiksborg brand og redning hjemtager

EU dom 21. februar 2018!

Teknik og service

Omorganisering af beredskabet

KNS konference 2018 - Brandpersonale

EU dom 21. februar 2018!

Dom 
Anmodningen er blevet indgivet i forbindelse med en tvist 
mellem Rudy Matzak og Ville de Nivelles vedrørende løn 
for ydelser, der er erlagt i denne bys brandvæsens 
tjeneste.
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Omorganisering af beredskabet

KNS konference 2018 - Brandpersonale

EU dom 21. februar 2018!

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Femte Afdeling) for ret:

1) Artikel 17, stk. 3, litra c), nr. iii), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF af 4. november
2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden skal fortolkes således, at
medlemsstaterne i forhold til visse kategorier af brandmænd ansat af det offentlige brandvæsen ikke kan
fravige alle de forpligtelser, der følger af bestemmelserne i dette direktiv, herunder direktivets artikel 2,
der bl.a. definerer begreberne »arbejdstid« og »hvileperiode«.

2) Artikel 15 i direktiv 2003/88 skal fortolkes således, at den ikke tillader, at medlemsstaterne opretholder
eller vedtager en mindre restriktiv definition af begrebet »arbejdstid« end den definition, der er fastsat i
dette direktivs artikel 2.

3) Artikel 2 i direktiv 2003/88 skal fortolkes således, at den ikke pålægger medlemsstaterne at fastsætte
lønnen for perioder med tilkaldevagt i hjemmet som de i hovedsagen omhandlede i forhold til
kvalifikationen af disse perioder som »arbejdstid« og »hvileperiode«.

4) Artikel 2 i direktiv 2003/88 skal fortolkes således, at den tilkaldevagt, som en arbejdstager
udfører i hjemmet med en forpligtelse til at besvare opkald fra arbejdsgiveren inden for en frist på
otte minutter, og som i meget betydeligt omfang indskrænker mulighederne for at udføre andre
aktiviteter, skal betragtes som »arbejdstid«.

Teknik og service

Omorganisering af beredskabet

KNS konference 2018 - Brandpersonale

EU dom 21. februar 2018!

• Dommen indebærer:

 Der findes alene to former for tid
 Deltidsbrandmænd der skal møde indenfor 8 min. 

præsterer arbejdstid
 Den 48 timers maksimale arbejdstid gælder alle 

lønmodtagere
 87 døgnvagter = 2.088 timer = 44 timer og 24 

minutter pr. uge (47 uger)
 Kan kun præstere 7 ekstra døgnvagter pr. år
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Teknik og service

Omorganisering af beredskabet

KNS konference 2018 - Brandpersonale

EU dom 21. februar 2018!

• Dommen indebærer:

 Slut med rådighedsvagter – også for indsatsledere, 
statens befalingsmænd og deltidsansatte

 Helt ny måde at organisere redningsberedskabet på
 Helt nye opgaver og ansvar for at sikre

• Responstid
• Robusthed
• Tryghed ved indsatser
• Økonomisk realistisk


