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Inlämnad av
Ledarna inom Räddningstjänsten

Bakgrund
Vi har idag problem med ersättningar för förlorad arbetsersättning när förbundet kallar till
möten. Vi har inte möjlighet att gå på dessa möten under arbetstid utan får gå på vår lediga
tid, dvs vi måste ta ut komp, semester eller gå på arbetsfria dagar. Efter som det inte finns
uppgifter på löneavdrag innebär det att vi arbetar utan ersättning. Detta medför att vi får ta
pengar från föreningskassan för ersättning dessa dagar.
Om vi skulle få tillbaka den ersättning föreningen lägger ut idag av förbundet har vi en större
möjlighet att deltaga på förbundets kallade möten samt att vi då har möjlighet att göra mer
saker för våra medlemmar. Detta förslag medför inte en högre utgift för förbundet.

Ledarna inom Räddningstjänsten yrkar att kongressen beslutar
att

förbundet hittar en lösning för ersättning av förtroendevalda även om man inte
har ett löneavdrag från ordinarie arbetsgivaren.

Motionssvar
Förbundsstyrelsens yttrande
Motionären menar att medlemmar från Ledarna inom Räddningstjänsten inte har möjlighet
att delta i Ledarnas möten under arbetstid utan måste gå på sin lediga tid, dvs de måste ta ut
komp, semester eller gå på arbetsfria dagar. Eftersom det då inte finns uppgifter på
löneavdrag innebär det att de deltar utan ersättning. Detta har medfört att föreningen beslutat
att ta pengar från föreningskassan för ersättning dessa dagar.
Ledarnas inställning har varit att medlem ersätts för förlorad arbetsförtjänst mot uppvisande
av intyg från arbetsgivaren som styrker detta. Det innebär att medlem som deltar i Ledarnas
aktiviteter under en ledig dag inte har rätt till ersättning.
Vissa branschföreningar inom Ledarna väljer att lägga sina möten på lördagar eller söndagar
då flertalet är lediga, skälet är främst att medlemmar och förtroendevalda då slipper ta ledigt
från jobbet och därmed inte behöver ansöka om ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
Engagemanget i Ledarna behöver därmed inte heller ta så mycket tid från jobbet.
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Frågan är mer omfattande än den situationen som motionärerna beskriver. Den rör såväl
föreningarnas, förbundet som den enskildes ekonomi. Motionärens förslag skulle bland annat
kunna innebära avsevärda kostnader för Ledarna. Det är till exempel inte bara
motionärernas förening som jobbar skift och oregelbundna arbetstider. Andra föreningar har
samma situation utan att ersätta de förtroendevalda för annat än förlorad arbetsinkomst.
Gränsdragningar mellan olika situationer som skulle kunna ge ersättning och inte ge
ersättning är heller inte självklara.
Förbundsstyrelsen vill därför utreda hela ersättningsfrågan, vilket innebär att även titta på
olika typer av bortfall som det fackliga engagemanget kan leda till för den enskilde, men även
titta på hur andra organisationer gör liksom kartlägga hur de många olika lösningarna i
Ledarnas föreningar är uppbyggda.

Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att

Ledarna utreder frågan om ersättningar för förtroendevalda.

att

förbundsstyrelsen återkommer med ett förslag till kongressen 2022.

att

därmed anse motionen besvarad.
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