Hej,
Som ni känner till har det pågått förhandlingar om ett lokalt kollektivavtal. Bakgrunden är
att samtliga kommuner gick in i förbundet med sina respektive lokala avtal, men att
samtliga dessa upphörde med automatik i samband med att ett nytt centralt avtal
tecknades i maj 2019, kallat RIB19.
Vi har lämnat ett antal förslag och det sista överlämnades den 11 juni, ni ser förslaget i sin
helhet i bifogad fil. Målbilden har varit och är att få samma ersättningsnivåer oavsett var i
förbundet man arbetar, tyvärr innebär det samtidigt att vissa får en lite lägre ersättning
den här gången medan andra får en högre. Exempelvis innebär förslaget att styrkeledare
får 155 % av beredskapsersättningen, att samtliga får 150 kr i kostnadsersättning för bil
per beredskapsvecka samt 250 kr för att upprätthålla fysisk status. Försäkrar er att vi
verkligen försökt få till ett avtal som skulle kunna accepteras av båda parter och att vi
använt det förhandlingsutrymme som finns inom den budgeterade ekonomiska ramen.
Idag har vi dock fått besked av Brandmännens riksförbund att man tackar nej till
erbjudandet, skälet är inte angivet närmare än att Vansbro och Älvdalen ställt sig
negativa till det. Det innebär därmed att våra förhandlingar avslutas i oenighet och att
ersättningarna enligt RIB19 gäller – det vill säga att det just nu tyvärr inte finns något
lokalt avtal som ger högre ersättningar än det centrala.
Vänliga hälsningar,
Johan Szymanski
Förbundsdirektör/Räddningschef
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Arbetsgivarförslag #3 Rib 19
Arbetsgivaren föreslår följande som komplement till det centrala avtalet RIB 19, utifrån BRF:s yrkande 201906-11:
Funktion
Styrkeledare

Ersättning
155 % beredskapsersättning

Stf styrkeledare

135 % beredskapsersättning

Arbetsledare
Arbetsledare utan ordinarie
gruppansvar
Stationsansvarig

125 % beredskapsersättning
110 % beredskapsersättning

Kostnadsersättning

150 kr / beredskapsvecka

Kostnadsersättning

250 kr / beredskapsvecka

1500 kr / månad

Förklaring
1 st Leksand
1 st Orsa
1 st Vansbro
1 st Dala-Järna
1 st Älvdalen
1 st Särna
1 st Idre
1 st Leksand
1 st Älvdalen
1 st Särna
1 st Idre
1 st Mora

1 st Älvdalen
1 st Särna
1 st Idre
Avser t. ex. ström för
motorvärmare/laddare. Gäller
samtlig RIB-personal i beredskap.
För att upprätthålla fysisk status

Arbetsgivaren har för avsikt att teckna avtalet med giltighetstid fr.o.m. 2019-05-01.
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