Til:
Eftr:

Medlemmer af forbundets miljø- og udrustningsudvalg
Alle klubber samt bogholderiet

067.02-00108

København den 15. februar. 2018

INDBYDELSE TIL MØDE I FORBUNDETS MILJØ- OG UDRUSTNINGSUDVALG
Hermed indbydes til forbundets miljø- og udrustningsudvalg den 12. og 13. marts 2018.
kl. 12.00 på Ryes kaserne, Treldevej 110 Fredericia. Mødet afholdes som et 12/12-møde

Dag 1. kl. 12.00 – 18.00
- 12.00 - 12.45, frokost
- 15.15 - 15.45, eftermiddagspause
- 18.00 -, aftensmad
Program
1. Velkomst
2. Godkendelse af referat
3. Godkendelse af dagsorden
4. Information fra forbundet
4.1 Kurt Brantner
- Kongresperiode 2016 – 2020
- Status forsvarsforlig, set fra en arbejdsmiljø- og udrustningsvinkel
4.2 Kim Larsen
- BAU (Branchearbejdsmiljøudvalget) nye kampagner samt indsatser i 2018
- Høringssvar om ændring af arbejdsmiljøloven
(Arbejdstilsynets adgang til samtaler med ansatte)
5. Information fra udvalgsmedlemmerne
Den traditionelle runde udgår. Men er der særlige punkter til debat, og emner af generel
interesse, bedes I sende en kort tekst så vi kan afsætte den fornødne tid til gennemførelse.
6. Næste møde: 2018
11 – 12 juni, Ryes kaserne, Treldevej 110 Fredericia
Planlagte møder for 2018
10 – 11 september
05 – 06 december (evt. HKKF Kronprinsensgade 8. 1114, København K)
7. Punkter til næste møde fra udvalgsmedlemmerne
8. eventuelt
Dag 2. kl. 9.00 – 12.00
- 08.00 - 09.00, morgenmad
- 09.00 - 12.00, Fællesemner med deltagere i U&I-mødet
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hkkf@hkkf.dk
www.hkkf.dk
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Borgergade 101
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www.hkkf.dk

Side 2

1) På forbundets fælles miljø- og udrustningsudvalg- og uddannelses- og informationsmøde, den 13/9. 2016, rejste forbundet emnet ”Kørsel på offentlig vej med
udrustning, hjelm, og anlagt sikkerhedssele”.
På mødet, hvor repræsentanter for HST deltog, holdt Morten N. Thorsager, Bilinspektør
Nordjyllands Politi et oplæg, hvor han påviste de farer man udsætter personellet for under
fredsmæssige forhold. HKKF tog herefter kontakt til VFK for at få ændret denne
praksis.
Vi er nu nået dertil hvor vi skal afrunde emnet på et fællesmøde, og har inviteret VFK til at
fortælle om det resultat de er nået frem til, og hvordan de reviderede bestemmelsesgrundlag, HRN 202-050 og HRN 202-051, kommer til at se ud.
Morten N. Thorsager, Bilinspektør Nordjyllands Politi er ligeledes inviteret, og deltager i den
efterfølgende debat
2) Mulighedsrum indenfor aftaler der, under visse tjenesteforhold, vedrører fravigelse af
hvileperiode og fridøgn

-

Klokken 12.00, afslutning og frokost

Tilmelding til forbundets miljø- og udrustningsudvalg, sendes til Kim Larsen på kl@hkkf.dk
senest fredag den 28. februar 2018.

Ved udfyldelse af rejseafregning til dette møde, skal der påføres konto nr.: 46035.

Venlig hilsen

Kurt Brantner
Forbundssekretær
Kim Larsen

