Vedtekter for Fagforbundets yrkesskadefond
§ 1 Formål
Fagforbundetsyrkesskadefond
er opprettetfor å yte økonomiskbistandtil personelli brann- og
feiervesensom skadesunderutøvelsenav sitt yrke, og som i påventeav vedtakom utbetaling
fra forsikringsselskap, trygdemyndigheterog andre, får midlertidig økonomiskeproblemer
og/eller problemermed å opprettholdeen verdig livsførsel.
§ 2 Medlemskap
Vilkår for medlemskapi yrkesskade
fondet:
1. Medlemskapi Fagforbundet
2. Betalt medlemsavgifti yrkesskadefondet
(jfr. § 8)
Hvis et medlem melder seg ut av fondet og/eller Fagforbundetmå vedkommendebetale
medlemsavgiftpå ny ved ny innmelding.
§ 3 Vilkår for støtte
Søknaderkaninnvilgesi tilfeller der personelli brann- og feiervesenhar blitt påførtskadeunder
utøvelsenav sitt yrke hvis følgendekrav er oppfylt:
1. Forutsetningene
for medlemskapi yrkesskadefondet
er oppfylt.
2. Skadenhar oppståttetterfondetsopprettelsei 2006og ettersøkersinnmeldingi fondet.
I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å innvilge søknadfor senskaderhvor skaden
oppstofør fondets opprettelseog søkersinnmelding.
3. Det foreligger dokumentasjonfor skadeunder yrkesutøvelsei brann- og feiervesen
(f.eks. gjennomlegeerklæring,søknadtil forsikringsselskap,NAV, e. l ).
§ 4. Støtteordninger
Søkerkan etterreduksjoni lønnsutbetalingen
somfølge av skadeutøvelsenav sitt yrke i brannog feiervesen søkeom:
1. Rentefritt lån på inntil 100 000,- for dokumentertreduksjoni lønnsutbetaling.
2. Økonomiskstøtte på inntil 15 000,- for dokumenterteutgifter.
Søkerenmå spesifiserehvilken støtteordningdet søkesom og en begrunnelsefor dette.
Fagforbundetved administrasjon
en i Yrkesseksjonsamferdselog teknisk kan, i samrådmed
styreti Norsk brannmannsforum
(NBMF), foretaen vurderingav støttebeløpetsetti forhold til
søkerssituasjon.
Ved innvilget søknadom rentefritt lån må søker signereen kontrakt med Fagforbundetpå
låneinngåelsenf ør utbetaling.Lånet tilbakebetalesnår endeligevedtak fra forsikringsselskap
og/ellerNAV foreligger.Lånetaker plikter å holde Fagforbundetved Yrkesseksjonsamferdsel
og tekniskskriftlig orientertom vedtakfra forsikringsselskapog NAV. Lånetaker forplikter seg
til å følge tilbakebetalingsplanen
utarbeidetav Fagforbundet.
§ 5 Avgjørelsesmyndighet
Søknaderom støttebehandlesav Fagforbundetved styreti Yrkesseksjonsamferdselog teknisk
etterinnstilling fra styret i NBMF. Avslag på søknadom støtteskal begrunnes
.

Klage på fastsettingav støtte/avslagpå søknadbehandlesav styret i Yrkesseksjonsamferdsel
og teknisketter innstilling fra styret i NBMF.
Utbetalingeneog tilbakebetalingadministreresav administrasjo
nen i Yrkesseksjonsamferdsel
og teknisk.
§ 6 Yrkesskadepris
Fagforbundetsyrkesskadepriskan gis til den eller de som har pekt segspesieltut i forbindelse
medbrann- og feiervesenet.Det er ikke en forutsetningat vedkommendeer medlemav fondet.
Yrkesskadeprisen:
1. Dekkesav yrkesskadefondet
2. Har et tak på 10.000kr
3. Utbetalestil et veldedigformål bestemtav prismottaker
4. Overrekkesav NBMF på vegneav Fagforbundet.
Styret i NBMF avgir innstilling til Fagforbundetved styret i Yrkesseksjonsamferdselog
teknisk om hvem som bør tildeles yrkesskadeprisen og størrelsen på prisen. Styret i
Yrkesseksjonsamferdselog tekniskfatter det endeligevedtaket.
§ 7 Finansiering og økonomi
Fondeter finansiertmed et engangsbeløp
fra Fagforbundet.I tillegg betalerpersonelli brannog feiervesenen engangsmedlemsavg
ift på kr 100.
Fondeter en bundetdel av Fagforbundetsegenkapitalog inngår som en del av Fagforbundets
regnskap.Renteinntekterav fondsmidlenetilfø res fondet.
Privateaktørerkan søkesom å bidra til finansieringen.
§ 8 Årsrapport
Fagforbundetavgir enårlig rapporti forbindelsemedårsmøteti NBMF om fondetsøkonomiske
status.
§ 9 Endring av vedtekter og oppløsning
Endring av vedtektenefor fondet avgjøresav Forbundsstyret.Oppløsningog disponeringav
fondetsaktiva vedtasav Forbundsstyretmed 2/3 flertall.

