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Fakkeloptog for bevarelse af Gentofte 
Brandvæsen som en kommunal in-
stitution. Både brandfolk, borgere og 
visse politikere med fornuften i be-
hold deltog i optoget.

FORSIDEN

Hvad blev der af OK?

Netop nu (19.3.) er vi ved at sætte sidste hånd 
på redigeringen a vores overenskomst, som blev 
færdigforhandlet i marts 2008.

Det er i mine øjne ganske urimeligt, at 
vi som medlemmer ikke langt hurtigere får en 
færdigredigeret overenskomst. Det er vores 
medlemmers værktøj, når de føler, at der er 
spørgsmål, som de gerne vil have besvaret i forhold 
til deres ansættelse.

Indholdet i overenskomsten er der også en livlig 
debat om, og nogle gange er det svært at forstå, 
hvad de skrevne ord betyder.

Det betyder, at der kan være flere forståelser af 
den ordlyd, som ender med at blive det endelige 
dokument, og i dette nummer vælger vi at lade 
to artikler vise, hvordan tingene kan forstås på 
forskellige måder.

Vi er kommet igennem vores generalforsamling, 
og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke 
dem, som har været mad til at arbejde for vores 
medlemmer. Der er nogle, som er stoppet, og 
der er kommet nye navne til. Men det er trods alt 
medlemmernes stemmer, som giver os inspiration, 
så jeg håber, at alle aktivt vil deltage i de fremtidige 
debatter, som kommer den nærmeste tid i forhold til 
vores fremtidige organisering.

LedeR
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PERSONALIA

Tak til Københavns Brandvæsen for fremmøde og blomster ved min mand 709 Jan Milling 
Hansens død og begravelse.
Jan som glædede sig til at nyde sit otium, døde alt for tidligt af en blodforgiftning. 
Jan vil blive savnet 
Død: 14 2 2009
Begr: 18 2 2009

Birthe

Københavns Brandvæsen.

Afgange:
Amb.mester 167 Heinz Skou Nielsen er afgået med udgangen af marts måned.
Redder 595 Jesper Krabbe Kristensen er afgået med udgangen af marts måned.
Brandmand 576 Kim Larsen er afgået med udgangen af marts måned.
Overchauffør 203 Kaare Jørgensen afgår med udgangne af maj måned.
Obmr. 700 Eddy Andersen afgår med udgangen af juni måned.
Alarmoperatør Karen-Lis Mikkelsen afgår med udgangen af april måned.
Brandmand 784 Jan Hellstrøm afgår med udgangen af april måned.
Brandmand 112 Michael Lund Byskov er afgået med udgangen af februar måned.
Brandmand 749 Stig Bille Johansen er afgået med udgangen af februar måned.
Brandmand 567 Martin Alex Lyberth er afgået med udgangen af februar måned.
Redder 757 Nikolaj Folkersen er afgået med udgangen af februar måned.
Redder 583 Lars Wilms Olsen er afgået med udgangen af februar måned.
Redder 399 Jacob Lynge Jensen er afgået med udgangen af februar måned.
Redder 314 Mikkel Birch Laursen af afgået med udgangen af februar måned.
Redder 639 Mikael Bjerrum er afgået med udgangen af februar måned.
Brandmand 109 Jan Medom Linnebjerg er afgået med udgangen af februar måned.
Brandmand 149 Alan Lund Buhl afgår med udgangen af april måned.

Ansættelser.
Brandmester 796 Kim Hansen er pr. 01. februar blevet ansat som overbrandmester.
Brandmester 305 John Peder Nielsen er pr. 01. februar ansat som overbrandmester.
Brandmand 324 Paul Jean Nielsen er pr. 01. marts blevet ansat som brandmester

Dødsfald.
Pensioneret brandmand 709 er afgået ved døden den 14. februar.

Frederiksberg Brandvæsen.

Følgende personer havde 25 års jubilæum den 01. april.
Brandmand 5052 Jens Hjorth
Brandmand 5053 Keld Eugen Rasmussen
Overchauffør 5057 Per Kjeldsen



4 nr. 2 / April 2009 /

Formand: 
Knud Pedersen
www.bktab.gl
E-mail:
Knudp@greennet.gl
Mobil Dk:
+45 40 92 03 83

Thule air base

Formand: 
Lars Ousen 355
Fælledvej Brandstaton
Fælledvej 20A, 1th
2200 København N
Telefon:
26 86 48 06
E-mail:
bkk@okf.kk.dk

Brandfolkenes klub København  BKK

ORIENTERING FRA DE FAGLIGE KLUBBER

                                                                                  
              Thule den 12. marts 2009

Solen og lyset er igen vendt tilbage til Thule, 
men temperaturen er stadig hård ved mandskab 
og materiel.

Noget tyder på, at brandvæsenet på Thule 
fortsat vil benytte amerikanske køretøjer, 
eventuelt udskifte et enkelt køretøj med et 
større, og ligeledes tyder det på, at man ønsker 

at opnormere mandskabet til 13 mand på døgnvagt. Dette arbejdes der på nu, men det 
bliver måske først aktuelt i den nye kontrakt i år 2015.

Der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling i Klub Nord den 23. februar 2009, hvor 
undertegnede blev valgt ind på den ledige bestyrelsesplads, som på længere sigt vil give 
adgang til overenskomstforhandlingerne i København i år 2010.

Det er med tilfredsstillelse, at jeg kan konstatere, at stort set alle medlemmer af BKTAB 
(Brandmændenes Klub Thule Air Base) også i dag er medlemmer af FOA/BO. Det viser, at 
der er vilje til sammenhold.

Kasper Palm fra Dansk Metal og Jesper Bronée fra Brandfolkenes Organisation afholder 
TR-kurser på Thule i første halvdel af april måned. Jeg håber, at der efterfølgende vil blive 
mulighed for nye videregående kurser i Danmark.

Hele BAT’s grønlandsudvalg kommer til Thule i slutningen af november måned, hvor de vil 
sikre, at forberedelserne til overenskomsten er sat i gang.

M.v.h. Knud Pedersen

Læs svaret til sektorformand i FOA, Rei-
ner Burgwald, længere inde i bladet.
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ORIENTERING FRA DE FAGLIGE KLUBBER

Brandfolkenes klub Frederiksberg  BKF

Næstformand: 
Gert Venø

Telefon:
28 98 41 88

E-mail:
geve01@frederiksberg.dk

Brandfolkenes klub Gentofte  GBK

Formand:
Henrik Pouelsen 09

Telefon 
40 56 62 26

E-mail: 
hpp@gentofte.dk

Brandfolkenes  klub Vestegnen

Konstitueret formand:
Brian Scheil

Telefon:
22 37 57 83

E-mail: 
bscheil@yahoo.dk
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ORIENTERING FRA DE FAGLIGE KLUBBER

Den faste klub Tårnby

Formand:
Jan Jørgensen 04

Telefon:
28 66 57 13

E-mail:
jjo.tb.tf@taarnby.dk

Brandmandskluben 
Rudersdal Hørsholm BRH

Formand: 
Lars Bo Nielsen

Telefon
20 63 45 37

E-mail: 
firefighter@vip.cibercity.dk
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Udbud, FOA og fremtiden

Under denne overskrift skriver BKK’s næstformand et længere indlæg i det seneste nummer af 
Brandmanden. Jeg har ikke for vane at kommentere indlæg i lokalblade, men gør en undtagelse 
i dette tilfælde. Situationen, stemningen og nogle af de fremførte påstande er alt for alvorlige til 
at lade stå uimodsagte. Jeg vil skrive lidt om truslen om udbud, ansvar og ansvarsforflygtigelse, 
fremtiden og erfaringerne omkring ambulanceudbuddene – set fra min stol.

Gentofte og tjenestemænd

Desværre er jeres kollegaer i Gentofte Brandvæsen nu prisgivet de vilkår, som Falck tilbyder dem, 
efter et helt urimeligt hævntogt fra borgmester Hans Toft. 21 tjenestemænd har valgt at gå med 
over til Falck. Efter de snakke, jeg har haft med brandmændene, at dømme skyldes det naturligvis 
flere forhold, at de går med over. De kan lide deres job og døgnvagterne, de bevarer retten til den 
fordelagtige tjenestemandspension fra 60 år, og de har en fortrydelsesret frem til november. Men 
lige så vigtigt: De vidste ikke, hvilke job de ville få tilbudt, hvis de valgte at forblive som ansatte i 
kommunen. Det ville Gentofte ikke åbenbare for dem, men de kunne gennemskue, at det typisk ville 
være et 8 til 16-job mandag til fredag, uden tillæg og med meget forringede pensionsvilkår. 

De overenskomstansatte går med over og omfattes af virksomhedsoverdragelsesloven, hvilket 
betyder, at de bevarer samme løn- og ansættelsesforhold som i dag til udgangen af overenskomsten 
den 1. april 2011.

For tjenestemændene betyder overgangen til Falck, at de »får lov til« at have 103 døgnvagter mod 
92 i dag og – så vidt jeg kan vurdere – til stort set samme løn som i dag og uden mulighed for at 
forhandle flere lønkroner hjem.

FOA anlægger nu sag ved Arbejdsretten mod Falck, hvor vi kræver, at også tjenestemændene skal 
være omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. Det vil kun være en lille sejr, hvis vi vinder, men 
dog en sejr.

Sporene fra Gentofte bør skræmme enhver ansat ved et kommunalt brandvæsen. Konsekvenserne 
er åbenlyse og skræmmende for alle på døgnvagter og både for overenskomstansatte og 
tjenestemænd.

Når Københavns overborgmester så rasler med sablen og ikke vil frede brandvæsenet fra en 
eventuel udlicitering, bør man nok vende skråen og tænke alvorligt over, hvad man ønsker at slås 
for. Tjenestemænd kan ikke tvinges over i et privat selskab som Falck. Tjenestemænd har krav 
på et passende job i forhold til uddannelse og helbred. For en brandmand vil det sandsynligvis 
betyde et hvilket som helst ufaglært job i kommunen. Man er sikker på sit løntrin, men ellers intet. 
Tillæg og fordelagtig pensionsalder er borte. Rådighedsløn med efterfølgende pension er illusorisk. 
Overenskomstansatte brandmænd kan se frem til mange flere døgnvagter til samme løn.

Overenskomst 2008

Der er ved at blive lagt sidste hånd på jeres overenskomst. København og Frederiksberg 
sammenskrives, og de tvivlsspørgsmål, der har været, vil være fejet af bordet, når der underskrives.

Vi havde alle gerne set et bedre resultat ved OK 08 med højere lønstigninger. Men arbejdsgiverne 
(KL) kunne ikke presses til mere, og ingen troede på, at vi kunne få mere i Forligsinstitutionen. 
Ved overenskomstforhandlingen er det primært mig, der »fører ordet«, ligesom det er tilfældet ved 
andre forhandlinger, hvor BO har bedt forbundet om at involvere sig. I alle forhandlinger om forhold, 

UDBUD OG FREMTID ??
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der er relevante for jer, deltager der repræsentanter for brandmænd/ambulancepersonale. Det er jo 
jeres løn- og arbejdsforhold, det drejer sig om, og min viden på området vil altid være mindre end 
jeres.

Jeg skriver ikke under på et resultat, medmindre jeres repræsentanter nikker ja til det, der 
foreligger. Vi er selvfølgelig alle forpligtet til at vurdere, om et resultat er »det bedst opnåelige« 
under de givne forhold, og om vi skader medlemmerne ved ikke at skrive under. Ligesom jeg og 
forbundets jurister er forpligtet til at vejlede om fordele og ulemper ved at indgå eller undlade 
at indgå en aftale. Ved en alvorlig uenighed, hvor der ikke kan opnås et forlig, vil det være en 
lands- eller højesteretsdommer, der i sidste ende afgør en sag. Sådan en afgørelse står ikke lige til 
at ændre, hvis den går os imod. Så er tvivlen hos arbejdsgiveren væk, og man vil administrere i 
henhold til afgørelsen, til skade for de ansatte. Som i mange andre forhold her i livet skal vi også i 
fagbevægelsen vælge vores kampe med omhu.

Men det korte af det lange er: Jeg har ingen interesse i at skrive under på noget, som jeres 
repræsentanter modsætter sig. Hvorfor skulle jeg det?

På samme måde med jeres løn. Den løn, der kan aflæses af overenskomsten, må jeg tage min del 
af ansvaret for. Men den løn, der forhandles lokalt – Ny Løn eller lokal løndannelse, som det hedder 
 – er det jo jeres tillidsrepræsentanter på arbejdspladsen og i BO, der forhandler. Opnås der ikke 
enighed lokalt, tilkalder man forbundet, og her er der op til 3 appel-instanser, hvis jeres tillidsfolk 
ønsker det. Mig bekendt har der kun været én sag af denne karakter over en 8-års periode. Så 
utilfredshed med lønnen kan mindst rettes 2 steder hen.

Hvis der i øvrigt er stemning for at indføre nogle flere døgnvagter – man kunne forestille sig 89 eller 
103 – så er jeg sikker på, det bliver relativt nemt at få arbejdsgiverne i tale. :-)

Fremtiden

Man skal godt nok være blind og døv for ikke at gennemskue, at visse kræfter i BKK arbejder meget 
målrettet mod at komme over i 3F og dermed i Chaufførernes Fagforening i Storkøbenhavn. Nu kan 
det næppe komme bag på nogen, at jeg synes, det er en rigtig dum idé. For det første får man 
jo ikke en Falck-overenskomst ved at melde sig ind i 3F. Var det medlemskabet af en fagforening, 
der afgjorde ens løn, ville der være flere medlemmer i DJØF. Hvis man fik Falck-overenskomsten, 
synes jeg sådan set argumenterne for at blive i FOA var endnu stærkere, jævnfør ovenstående om 
Gentofte. For det tredje kan 3F ikke overtage forhandlingsretten for tjenestemændene, da 3F ikke 
er part i Hovedaftalen for tjenestemænd. Og for det fjerde ser jeg ingen som helst grund til, at FOA 
skulle afgive forhandlingsretten for offentligt ansat brand- og ambulancepersonale. FOA – og alle 
andre forbund – laver ikke overenskomster for medlemmer, men for arbejde. Vi bestræber os på, at 
medlemmerne kan se en fordel ved at være medlem hos den organisation, hvor forhandlingsretten 
er, men foreningsfriheden kan vi ikke sætte ud af kraft.

Jeg synes, I alle skal bidrage til at bevare flest mulige gode offentlige arbejdspladser på bedst 
mulige betingelser. Af hensyn til jer selv, borgernes sikkerhed og samfundet.

Ambulanceudbud

Hele udbudsrunden var fyldt med fadæser, tåbelige beslutninger og kedelige afgørelser. Nu må vi 
bare håbe, at erfaringerne bruges, og at regionerne er blevet klogere.

I teknik- og servicesektoren har vi på vores årsmøde blandt andet besluttet følgende: »… 
grundlæggende forhold i samfundet, der skal sikre den enkelte et minimum af tryghed og 
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 785 Frank Tollaksen fra København 

Frank blev indsat som kemidykker, da et ammoniak 
udslip fra et køleanlæg  blev spredt til bygningen via 
ventilationsanlægget på taget af Mærsk huset ved 
Nordre Toldbod. 7 mennesker blev indlagt.

udviklingsmuligheder, skal ejes, 
styres og drives under demokratisk 
kontrol«. Herunder har vi, mellem 
en lang række andre forhold, nævnt 
brand og redning. Som sektor mener 
vi altså, at brand og redning ikke skal 
være underlagt markedskræfterne 
og virksomheders begær efter profit. 
Derfor mener vi, at ambulancer skal 
drives ud fra behov og ikke andet, og 
at uddannelse skal tilpasses personalets 
behov og samfundets prioritering af den 
præhospitale indsats. Altså, hvor mange 
liv vil man redde, og ved hvilke typer 
af ulykker vil man sikre en hvor hurtig 
og kvalificeret indsats? Beslutningen på 
årsmødet var enstemmig.

Jeg ved godt, at Samariten blandt 
mange bliver betragtet som de rene 
amatører. Og mønstervirksomhed 
bliver de nok aldrig. Men ser vi lidt på 
fakta, danner der sig et noget mere 
nuanceret billede. Samariten var dyrere 
end Roskilde Brandvæsen – 4 millioner 
for at være præcis. Til gengæld var de 
100 millioner billigere end Falck i resten 
af Region Sjælland. I Hovedstaden 
var Samariten dyrere end Falck, men 
2,6 procent billigere end Københavns 
Brandvæsen på de 4 beredskaber på 
Bispebjerg. 2,6 procent – det er altså 
ret godt ramt, specielt når man tænker 
på, hvor vanvittigt højt Københavns 
Brandvæsen bød.

Samariten blev den store taber, fordi de 
bød på for meget eller vandt for meget 
eller mødte kæmpe modstand fra DI, 
Falck og 3F, og fordi de ramte muren 
i forhold til finanskrisen. Ikke fordi de 
er mere amatøragtige end så mange 
andre, der blander sig i sagen.

Jeg synes, hverken Falck eller Samariten 
skal drive eller køre ambulancer i 
Danmark. Det skal de, der er ansvarlige 
for borgernes sikkerhed og sundhed.

Med venlig hilsen

Reiner Burgwald

Sektorformand, FOA

UDBUD OG FREMTID ??
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»DE  GRÅ  SIDER«

BRANDMANDEN

   DEADLINE FOR INDLÆG:               UDKOMMER UGE: 

                                         
   19. maj                                             uge 24

   18. august                                        uge 37

   22. september                                 uge 41

   17. november                                  uge 50                     

Den lille »sjove«.

Fem kannibaler bliver ansat som programmører i et 
firma, hvor chefen formaner dem
»I har nu fast arbejde, tjener godt og kan spise i 
vores kantine. Så lad nu de andre være i fred«.
Det lover kannibalerne, men fire uger efter kommer 
chefen og siger »Der mangler en rengøringskone. 
Er der nogen af jer, der ved, hvad der er blevet af 
hende«?
Alle kannibalerne ryster på hovedet og sværger, at 
de ikke har noget med sagen at gøre.
Da chefen er gået, spørger én af kannibalerne 
»Hvem af jer fjolser har spist rengøringskonen«? 
»Det var mig« lød det spagt fra én. 
»Din idiot, nu har vi de sidste fire uger spist 
direktører, underdirektører, afdelingsledere, 
teamledere og projektledere, uden at nogen har 
opdaget det. Og så skulle du absolut æde en der 
laver noget«. 

Om livet har en mening?

Af: 198 Torben Kristiansen

Ansigt til ansigt ses skrækken i dine øjne
Du står næsten uden tøj på
Dine øjne fortæller mig mere end alverdens ord
En desperat bøn om hjælp
Himlen farves ildrød af flammerne
Tungt læsset op af mange trapper Hører kun min 
egen tunge vejrtrækning
Røgen trænger ud af revnerne i døren
Aldrig rutine Tanker om hvor hvem hvad
Karmen smadres
Kvælende røg og varme Indtrængen
Måske ikke den bedste modtagelse
Ikke kædedans og champagne
Kun flammerne lyser op
Varmen smerter gennem dragten
Dette kan ingen overleve

I et flash ser jeg gardinet i flammer
Hvad laver jeg egentlig her, vælter rundt i affald
Hvorfor føles det altid som vi kravler rundt i en 
genbrugsplads, som er
vendt på hovedet

I mørket som en snog, søger jeg mod håb og tro
Dine brune lår var blottet

Alle spontane tanker dør i sådan et Guds forladt 
sted
Du ligger ved din seng
Din mund forvrænget som ville du sige noget

Desperat higende efter om livet har en mening

Har døden?

Det har været vemodigt og deprimerende som gammel brandsvend at følge 
udviklingen inden for »væsenerne«. At Gentofte forsvandt, har ligget i 
kortene længe. At det ikke lykkedes Københavns Brandvæsen at beholde sine 
ambulancer, er næsten ikke til at forstå, og rygterne om en, mulig, udlicitering af 
brandstationerne er ubærlig. Lige så ubærligt er det at erfare, at brandmestrene 
ikke længere vil stå i BO. Hvilke skuffelser og fornærmelser der ligger bag, ved jeg 
ikke, men det er ikke nu, der er brug for splittelse, så derfor: Bid nu ærgrelserne i 
jer og tænderne sammen. Og til de yngre kollegaer: Bak op om jeres organisation 
– den er det eneste, der vil kæmpe for jer og jeres arbejdspladser. Som en gammel 
brandmester sagde: »BO skal ikke være et skjold, men et sværd«. Om fremtiden 
for BO så skal være i FOA, er vel en messe værd. 

Mange gode hilsner og god vind fremover sendes fra 
fhv. 672 Mogens Espersen
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»DE  GRÅ  SIDER«

INDLÆG TIL »DE GRÅ SIDER« MAILES TIL :

tbk507@mail.dk

 Problemer med Alkohol?
-Her kan du få hjælp

 Har du problemer med alkohol kan du ringe til Anonyme Alkoholikere           
 (AA) på tfl. 70 10 12 24 eller til Ib Frøby på tlf 36 16 61 85.
 Hendvendelse kan ske anomymt. Alle er velkomne

 Anomyme Alkoholikere har også en hjemmeside på Internettet:    
 www.anomyme-alkoholikere.dk
 Husk det er ikke en skam at være alkoholiker, det er en skam ikke at   
 gøre noget ved det! 

BRANDMANDEN

   DEADLINE FOR INDLÆG:               UDKOMMER UGE: 

                                         
   19. maj                                             uge 24

   18. august                                        uge 37

   22. september                                 uge 41

   17. november                                  uge 50                     

Den lille »sjove«.

Fem kannibaler bliver ansat som programmører i et 
firma, hvor chefen formaner dem
»I har nu fast arbejde, tjener godt og kan spise i 
vores kantine. Så lad nu de andre være i fred«.
Det lover kannibalerne, men fire uger efter kommer 
chefen og siger »Der mangler en rengøringskone. 
Er der nogen af jer, der ved, hvad der er blevet af 
hende«?
Alle kannibalerne ryster på hovedet og sværger, at 
de ikke har noget med sagen at gøre.
Da chefen er gået, spørger én af kannibalerne 
»Hvem af jer fjolser har spist rengøringskonen«? 
»Det var mig« lød det spagt fra én. 
»Din idiot, nu har vi de sidste fire uger spist 
direktører, underdirektører, afdelingsledere, 
teamledere og projektledere, uden at nogen har 
opdaget det. Og så skulle du absolut æde en der 
laver noget«. 

Til alle ved Københavns Brandvæsen

Efter 33 års ansættelse skal jeg nu starte på min sygepension 
og vil hermed sige tak til alle kollegaer og tidligere ansatte, 
der har gjort det godt at være ansat ved Københavns 
Brandvæsen. En særlig stor tak til de kollegaer, der fra vagt 
fik mig indlagt, fordi de kunne høre, at jeg ikke talte, som jeg 
plejede. Ved undersøgelsen og operationen kort efter blev en 
kræfttumor fjernet fra mit talecenter. En samtale med lægen 
ændrede på én dag mit liv, da jeg fik at vide, at jeg ikke 
kunne starte ved brandvæsenet igen, og at jeg i fremtiden 
måtte håbe på behandling, der holdt kræften tilbage. For 
at få et bedre liv har jeg deltaget på kursus, hvor jeg skulle 
lære at leve med kronisk sygdom. Det har dog været en 
stor hjælp, at familie, venner og kollegaer har været åbne 
for at snakke med mig om sygdommen og ikke mindst de 
psykologiske problemer. Jeg vil til slut sige tak til alle ansatte 
ved Københavns Brandvæsen, der har givet mig megen 
opmuntring, når jeg har mødt og talt med jer.

Med mange hilsener
bmd. 784 Jan Hellstrøm, St. V.  
Husk at leve og nyde livet,
mens tiden er der.

Det har været vemodigt og deprimerende som gammel brandsvend at følge 
udviklingen inden for »væsenerne«. At Gentofte forsvandt, har ligget i 
kortene længe. At det ikke lykkedes Københavns Brandvæsen at beholde sine 
ambulancer, er næsten ikke til at forstå, og rygterne om en, mulig, udlicitering af 
brandstationerne er ubærlig. Lige så ubærligt er det at erfare, at brandmestrene 
ikke længere vil stå i BO. Hvilke skuffelser og fornærmelser der ligger bag, ved jeg 
ikke, men det er ikke nu, der er brug for splittelse, så derfor: Bid nu ærgrelserne i 
jer og tænderne sammen. Og til de yngre kollegaer: Bak op om jeres organisation 
– den er det eneste, der vil kæmpe for jer og jeres arbejdspladser. Som en gammel 
brandmester sagde: »BO skal ikke være et skjold, men et sværd«. Om fremtiden 
for BO så skal være i FOA, er vel en messe værd. 

Mange gode hilsner og god vind fremover sendes fra 
fhv. 672 Mogens Espersen
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SVAR TIL REINER FRA BKK

Svar til artikel af Reiner Burgwald: 

Er der indbygget skyklapper i sektorformandens stol?

Kære Reiner

Du prøver at beskrive, hvordan verden ser ud fra din stol, i en forsvarstale for FOA. I 
stedet for burde du, sammen med de mange utilfredse medlemmer, finde en løsning på de 
problemer, de giver udtryk for. 
Medlemmer af Brandfolkenes Klub København har tilkendegivet, at de ønsker en samling af 
brand- og ambulanceområdet i en fagforening, ligesom mestergruppen har tilkendegivet, at 
de ønsker at stå i FOA 1. Det er det, vi skal forholde os til og finde en løsning på.

Ønsket om en samling bunder i to ting. Den første er, som du også nævner i din artikel, 
overborgmesterens raslen med udbudssablen og udbuddet af Gentofte Brandvæsen. 
Begge disse ting viser med trist tydelighed, at tingenes tilstand hurtigt kan skifte. 
Du medgiver, at FOA udelukkende kan gøre “lov om lønmodtageres retsstilling ved 
virksomhedsoverdragelse” gældende, og derved videreføre FOA overenskomst frem til 
næste overenskomstfornyelse. 
Det er vel det, man kalder at tisse i bukserne en kold vinterdag for at holde varmen.

Netop dette er min og mange medlemmer af Brandfolkenes Klub Københavns bekymring.
Du giver selv argumentationen for, hvorfor vi skal være organiseret i et hovedforbund, og 
kommer så alligevel til konklusionen, at det er dumt at skifte til 3F.

Vi anser det for langt bedre, at overenskomsterne for brand- og ambulanceområdet 
ligger i et hovedforbund, som dermed vil have et incitament til at få overenskomsterne til at 
nærme sig hinanden imod bedste fællesnævner. 
Det er efter vores mening den eneste reelle sikkerhed imod, at udbud ikke kommer til at 
foregå på bekostning af løn og arbejdsvilkår.
Udbuddet i Gentofte og hele farcen omkring Samariten viste også med stor tydelighed 
nødvendigheden af netop dette.

Det andet og mindst lige så vigtige argument for en sammenlægning er, at den faglige 
udvikling i det forbund, som repræsenterer 90 % af Danmarks ambulancefolk og en meget 
stor del af de professionelle brandfolk, må regnes for væsentligt større. 
Du glemmer, at FOA på ambulanceområdet er decimeret til kun at repræsentere 10 
døgnambulancer.
Vi tror på, at vi vil blive højere prioriteret sammen med de 4.000 andre inden for vores 
fagområde, som er repræsenteret i 3F, end vi er blevet i FOA/TSS.

Du mener, at det er en dum idé, at vi skulle overgå til 3F. Jeg håber ikke, at det er 
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af samme grund som den, du brugte som argumentation for at tegne overenskomst 
med Samariten. Du udtalte, at FOA gjorde det for organisationens skyld … altså 
for medlemskroner … for ansatte i forbundshuset … for din egen løn, men ikke for 
medlemmernes skyld.

FOA’s kerneområde er pleje- og omsorgssektoren, og der falder brand- og ambulance-
området tydeligvis udenfor. Og det vil da ikke være rimeligt, at FOA fastholder 
forhandlingsretten med baggrund i illusoriske politiske holdninger om, at området skal være 
offentligt og uden private operatører.

Fagbevægelsen handler om at stå sammen.
Det ville være rart, hvis FOA for en gangs skyld tænkte på medlemmerne og på, hvor 
medlemmerne vurderer, at de får den bedste opbakning. Brandmestrene har valgt FOA 1, 
og det respekterer vi, men det ville være klædeligt, om du og FOA så respekterede, at vi 
ikke vil dele forhandlingsretten med dem, når de skifter til at blive ledere – altså A-side.

Hvis du og FOA skulle lytte til medlemmerne og virkelig gøre noget for dem, ville I lade 
basisgruppen overgå til 3F. For at dette ikke skulle udvikle sig til endnu en grænsesag som 
f.eks. fejlorganiserede buschauffører eller portører, vil jeg mene, at en løsning kunne være, 
at man betalte et beløb pr. tjenestemandsansat medlem til FOA for at varetage tjenestema
ndsforhandlingsretten, også selv om du og jeg er enige om, at den ikke er så meget værd 
set i lyset af Gentofte-udbuddet og i øvrigt ikke er ændret nævneværdigt siden 1970.

Det ville også være rart, hvis det handlede om medlemmernes bedste og ikke om at true 
med, hvilke ulykker der kan ramme, hvis man melder sig ind et andet sted. Dette er jo ikke 
et skifte til en gul fagforening, men et skifte imellem to LO-forbund. 
Det burde ikke være så svært. 

Jeg har sagt det før og gentager det gerne:
»Fagbevægelsen skal kæmpe for medlemmerne og ikke kæmpe om medlemmerne.«

SVAR TIL REINER FRA BKK

Anders Villadsen
Næstformand

Brandfolkenes Klub 
København

Tlf. 26 86 48 07
E-mail: post@andersigne.com

BKK-e-mail: bkk@okf.kk.dk 
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FAKKELTOG FOR BEVARELSE
Kik godt på de her billeder. 
Det er måske sidste gang du ser Gentofte 
Brandvæsen, efter at borgmester i Gentofte 
kommune Hans Toft og hans meningsfæller på 
rådhuset, har slagtet det stolte og over 100 år 
gamle brandvæsen til fordel for et privatejet 
brandvæsen, med en stor og velfungerende pr. 
afdeling, der skal behage aktionærer og tænke i 
profit og overskud. Jeg har ofte undret mig over 
hvordan man her i landet kan tillade andre end 
stat og kommuner, at drive forretning på redning 
af menneskeliv. Tænk om man havde samme 
holdning til driften af politiet. Uhyggelig tanke…
Man har for mange år siden indset, at det at 
være ambulance og brandmand i hovedstaden og 
omegnen er et så hårdt job, at afgangsalderen er 
60 år. Både det faktum og det, at en del brand og 
ambulancefolk er tjenestemænd lader Gentofte 
kommune med Hans Toft i spidsen åbenbart hånt 
om. 
Heldigvis har vi en fagforening (BO), der gør alt 
hvad de kan for at gøre skaden på folkene så få 
som muligt. Så er mit håb så bare, at FOA også vil 
bakke op og kæmpe med næb og kløer for ret og 
rimelighed.
Gentofte Brandvæsen slukker lyset den 1. april i år 
og så er det ikke engang en aprilsnar.

Redaktør
Tommy Kjær
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AF GENTOFTE BRANDVÆSEN

Foto: Kenneth Meyer
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FRA TVILLINGETÅRNENE TIL DEN SORTE DIAMANT

Kom og hør den enestående beretning fra en af de overlevende 
brandmænd og en af dem,

 der var med i den efterfølgende og meget svære fase.
 

Louie Cacchioli og Jim Carney (begge fra Fire Department New York, FDNY) kommer til 
København den 6. maj 2009 og fortæller den sande historie fra den 11. september 2001. I 
billeder, video og tale vil de to brandfolk fortælle om deres oplevelser i forbindelse med World 
Trade Center på denne, for hele verden, så skæbnesvangre dag. 

 
Louie Cacchioli var en af de få brandmænd, som var 
oppe i det ene tårn og på denne måde var med til at redde 
30-40 personer ud, før tårnet styrtede sammen og dræbte 
så mange andre uskyldige mennesker. Louie redder på 
mirakuløs vis livet både for sig selv og de personer, han 
hjælper ned, ved at træffe nogle helt tilfældige, men 
meget heldige valg, mens de er i og uden for tårnet. 
Disse valg er afgørende for, at han overlever. Det er en 
beretning, som gør, at man efterfølgende tænker: »Så 
heldig har man simpelthen ikke lov til at være.«

Louie Cacchioli

Jim Carney var ikke selv med under selve indsatsen, men var 
i den efterfølgende fase meget involveret i at underrette de 
efterladte familier til de omkomne brandfolk og i fasen med at 
få bearbejdet de grusomme oplevelser med de overlevende 
brandfolk. Et af de største problemer var den fornemmelse 
af »survivor’s guilt« (skyldfølelsen ved at have overlevet), 
som mange af de overlevende kæmpede med … »Hvorfor 
de andre og ikke mig?« Livet var på dette tidspunkt meget 
tæt på at gå i stå for mange af de overlevende, men dels ved 
hjælp af samtalegrupper og dels ved at indse, at der en gang 
imellem altså skal en psykolog på, hjalp Jim mange brandfolk 
videre i livet. Det er et arbejde, som stadig står på.

Jim Carney
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Vi herhjemme er blevet meget bedre til at tage imod hjælp, når vi føler, at bægeret er ved 
at være fyldt, men vi er langtfra gode nok til det endnu. Her kan man lytte til og lære af en af 
de mange historier, hvor det har nyttet, og mon ikke vi alle kan nå at lære lidt mere endnu?

Jim og Louie informerer samme aften om World Police & Fire (WPFG) Games i New York i 
2011. Jim er præsident i organisationen bag arrangementet, og Louie er en af de bærende 
kræfter i styregruppen. De har ved denne lejlighed den officielle indbydelse med til hele 
Danmark vedrørende deltagelse i WPFG, som er det officielle OL for politifolk, brandfolk, 
toldere og fængselspersonel fra hele verden. Vi har i Københavns Brandvæsen deltaget 
i dette OL siden 1999 i Stockholm, og det har siden bragt os til Indianapolis i 2001, 
Barcelona i 2003, Quebeck i Canada i 2005 og Adelaide i Australien i 2007, og til sommer 
går turen til Vancouver i Canada. Hvis du vil vide mere om WPFG, kan du med fordel 
besøge www.2009wpfg.ca. Her kan du læse om konkurrencer og discipliner, regler for 
deltagelse, regler i sportsgrenene, sociale arrangementer og meget, meget mere. 

Som du kan se, så er der grund nok til at komme til hovedstaden denne aften. Du/I 
kan sikre dig/jer én eller flere af de garanteret eftertragtede billetter ved at gå ind på 
www.brand.kk.dk og bestille allerede nu. 

Arrangementet er lukket og primært for ansatte i alle landets brand- og rednings-
beredskaber, FALCK, og politiet. Arrangementet er lavet på privat initiativ af Per Rasmussen 
og Henrik Hansen – begge brandmænd fra Københavns Brandvæsen – og med Københavns 
Brandvæsen, Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, Skade Service Gruppen og Det 
Kongelige Bibliotek som sponsorer.
 
Der vil til arrangementet blive opkrævet et deltagergebyr på 100 kr. pr. person fra alle øvrige 
deltagere, og overskuddet fra arrangementet går til »The UFA Widows’ and Childrens’ Fund« 
i New York (fond til de efterladte hustruer og børn efter tragedien).

Du kan købe billetterne kontant ved henvendelse i receptionen hos Københavns 
Brandvæsen, H.C. Andersens Boulevard 23, København K på hverdage mellem 9 og 15 eller 
via www.brand.kk.dk.

HUSK: Der er kun 600 unummererede pladser til 100 kr., og de bliver solgt 
efter »først til mølle-princippet«.

Alt overskud går til: »The UFA Widows’ and Childrens’ Fund” i New York.
Se mere på: http://ufalocal94.org.

Spørgsmål kan rettes til henrik834@yahoo.dk eller per_rasmussen@mail.tele.dk.
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Generalforsamlingen tirsdag den 10. februar i Amager Selskabslokaler blev 
afholdt med et meget fint fremmøde. På trods af udsigten til kulde og sne mødte 71 
medlemmer op til denne årlige begivenhed.

Efter velkomsten blev Ejgil Nielsen igen valgt 
som dirigent – et hverv, han bestrider rigtig godt. 
Formanden for Brandfolkenes Organisation, Jesper 
Bronée, havde indvilget i at komme og fortælle 
forsamlingen lidt om situationen i brandvæsenerne 
efter udlicitering af ambulancetjenesten, så efter 
bestyrelsens beretning, som ret hurtigt var overstået 
og godkendt, overtog Jesper talerstolen og gav en 
meget detaljeret og interessant beretning om, hvad 
det er, der sker i og omkring brandvæsenerne i dag. 

Det var en orientering, som satte 
tanker i gang om, om de kommunale 
brandvæsener overhovedet har en 
fremtid. 
Vi er meget glade og taknemmelige for, at 
formanden for Brandfolkenes Organisation 
giver sig tid og har lyst til at deltage i 
Seniorklubbens årlige generalforsamling. 
Der er trods alt mange af vores 
medlemmer, som ikke er eller har været 
i berøring med brandvæsenet i mange 
år. De får kun informationer fra medierne, dagspressen og »Brandmanden«, og de har 
derfor svært ved at forstå, hvad det er, der foregår. 
Efter en kort pause og en forfriskning gennemgik kassereren regnskabet, som derefter 
blev taget til efterretning.
Bestyrelsen havde stillet forslag, der betyder, at mødetidspunktet til fredagsmøderne 
fra oktober 2009 bliver ændret fra klokken 10.00 til klokken 10.30. Forslaget blev 
vedtaget.

Bestyrelsen og bilagskontrollanterne blev alle genvalgt.
Fra venstre formand Sven Præst, næstformand Erik Christensen, kasserer Bent Wenneberg, 
sekretær Bent Nielsen, bestyrelsesmedlem Palle Rosenvard og suppleant Erling Salhauge.
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Bilagskontrollant Svend Bille Pedersen og
bilagskontrollant-suppleant Knud Jacobsen

Generalforsamlingen blev afsluttet traditionen tro med en mindre frokost, en øl og en snaps. 

Sommerudflugten tirsdag den 9. juni. 
I år skal vi til Reersø Kro ved Kalundborg, og vi håber 
naturligvis, at vejret vil arte sig, og at der igen vil være 
god tilslutning. 
Udgangspunktet bliver som sidste år i Ingerslevsgade 
ved DGI-byen, hvor vi kører med Valby Busser til vores 
bestemmelsessted. Programmet og opkrævningen for 
udflugten udsendes først i maj måned.

 
Fredagsmøderne er slut for denne sæson, og bestyrelsen siger tak for den gode 
tilslutning og ikke mindst gode stemning, der altid er til disse møder.
Vi starter igen på en frisk til efteråret, fredag den 16. oktober 2009 kl. 10.30.
Skulle det i mellemtiden vise sig, at der sker ændringer, så vil det blive meddelt her i 
»Brandmanden« under Seniornyt.

Runde fødselsdage i maj måned:
4. maj 2009, Ejner Horsdal, Skelhøjvej 34 st., 2800 Kgs. Lyngby, 75 år.

Der er ingen runde fødselsdage i juni måned i år.
---------------------------------------

Kom og vær med i Brandfolkenes Seniorklub – det er blot en opringning 
til kassereren Bent Wenneberg på tlf. 59 43 24 20, eller send en e-mail til 
spsp@ishoejby.dk.

Sven Præst
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Set af fotograf
Kenneth Meyer

Natten den 25 januar blev en travl nat for brandmændene i Ruders-
dal Hørsholm Brandvæsen, da tre samtidige påsatte brande huse-
rede i den samme gade i Birkerød.

Brand i Herstedøster kirke 
den 27 februar slukket af 
Vestegnens Brandvæsen.

En af de mange skudepisoder 
i København. Her køres et of-
fer væk fra Mjølnerparken med 
en ambulance fra Københavns 
Brandvæsen.


