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Nyhedsbrev nr. 33
Kære alle sommerferien er overstået for de fleste – så i håbet om,
at alle har haft en god ferie, er det tid til et nyhedsbrev
Nyt på personalesiden
Nyt om fuldtidsstillinger:
Elektrikerstillingen i Viborg er blevet besat. Jobbet gik til Michael Kviesgaard Mouritzen, som
starter 1. september i Viborg. Michael er 32 år, gift med Regitze og har 3 små piger. Michael
arbejder i dag som elektriker og er derudover deltidsbrandmand (holdleder) hos kolleger i
MidtVest. I starten vil Michael i sit ny job være meget udekørende, men tanken er, at han på
sigt indgår i styrken. Velkommen til Michael!

Ansøgningsfristen til de 2 døgnvagtsstillinger som Beredskabsassistent er udløbet. Vi
har fået 90 ansøgninger, og der afholdes samtaler fredag og mandag. Endelig udvælgelse
forventes den 4. september og opstart vil herefter være ”hurtigst muligt”.
Ny holdleder i Viborg: Folmer bestod eksamen som holdleder den 7. juli og startede i den ny
funktion dagen efter. Stort tillykke til Folmer☺

Nye deltidsbrandfolk:
Denne
•
•
•

gang er der tale om tre nyansættelser på Station Stoholm – alle med start 1. august.
Cliff Kristensen, uddannet beredskabsassistent
Rasmus Andersen, skal uddannes
Dan Dyrvig Nielsen, skal uddannes

Velkommen til alle☺
Fratrædelser:
Lars Vestergaard stopper i Team Auto medio oktober, men går fra til ferie allerede i morgen
den 23. august. Tak for indsatsen til Lars.

Brug af værksteder
Som del af vores personalepolitik har alle ansatte mulighed for at bruge værkstedsfaciliteterne
på stationerne i Silkeborg og Viborg. Men husk, at det altså kun gælder for egne og børns
biler. Venners og andre familiemedlemmers biler må altså ikke serviceres på værkstederne.
Hjælp os – og hinanden – til at overholde de regler vi har besluttet i fællesskab, så vi kan
fortsætte med at tilbyde brug af værkstederne.

Status på HSE
HSE´en ankom til Silkeborg i fredags. Henover weekenden blev der skruet lidt på den, og den
kører d.d. til Viborg for at få lavet stafferinger. Uddannelse og montering af diverse udstyr sker
henover de næste par uge. Der kommer konkret udmelding om procedurer og idriftsættelse.
P.t. er forventningen, at det bliver medio/ultimo september.

”Ny” stige til Silkeborg
Efter mange års udfordringer med liften i Silkeborg har vi fået et godt tilbud om en midlertidig
ordning, indtil der kommer en ny drejestige i 2019 – som fastsat i investeringsplanen. Vi har
fået tilbudt – og indkøbt - en ny stige, der bliver sat i drift medio oktober efter den nødvendige
omskoling. Der er tale om en Iveco Magirus fra 1993, som har kørt i Tyskland. Med en god
købspris og en god salgspris for den gamle lift forventer vi en markant større robusthed og
sikkerhed for få penge.

Uddannelse
Lasse Magnussen er kommet rigtig godt i gang med uddannelsesområdet og arbejder p.t. med
opdatering af uddannelsesmateriale og uddannelsesplaner. I den forbindelse sender Lasse
materiale ud til brandfolkene for at få lavet kompetenceprofiler for hver enkelt, så vi får det
forkromede overblik over brand- og redningskompetencerne i MJBR.
Ud over det er Lasse - som det nok er bekendt – indgået i den faste indsatslederturnus i
Silkeborg med vagt hver tredje uge.

Personalemøder for fastansatte
Der holdes personalemøder for alle fastansatte torsdag den 14. september. Kl. 9.30-11.30 er
det i Silkeborg, lokale U2 – kl. 13.30-15.30 er det i Viborg, kælderen. Ledelsen deltager begge
steder.

SiKo
Silkeborg Kommune har fået nyt intranet i stedet for ZoomIn. Det hedder SiKo, og er det
intranet vi i MJBR kommer til at bruge fremover. Alle fastansatte kommer automatisk på, når
de logger på deres arbejds-PC. Hjemmefra er det også muligt at få adgang, ligesom man
kunne med ZoomIn.
Indgangen finder i via Silkeborg Kommunes forside – se Intranet næsten nederst på siden –
eller brug linket her:
http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Kontakt-og-aabningstider/Om-hjemmesiden/loginsiko
Nærmere vejledning er sendt ud til alle fra Birgitte Lemming 10. august. I skal være
forberedte på, at det kan være lidt ustabilt i starten. Desuden går der lidt tid, før vi får lagt alt
indhold ind på MJBR´s del af SiKo.

Plan for Fortsat Drift
Revisionen af Silkeborg og Viborgs Planer for Fortsat Drift (tidligere kaldet beredskabsplaner)
er i fuld gang. Vores fælles Beredskabskommission og direktioner i de to kommuner har
besluttet, at vi skal have én fælles Politik og én fælles Plan på området.
Lovgivningskravet er, at byrådene i de to kommuner skal godkende Politik og Plan inden
udgangen af året. Vi arbejder dog på, at det sker allerede i oktober måned.
Måske endnu vigtigere er vores eget mål om, at vi 1. januar vil have to hjemmesider oppe at
køre – én for hver kommune – så alle medarbejdere har elektronisk adgang til
beredskabsplanerne i deres kommune.
Silkeborgs har allerede eksisteret i 4 år og kan findes på
beredskabsplan.silkeborgkommune.dk for dem, der vil se mere.
Før og efter sommerferien har vi været rundt i de 18 chefgrupper i de to kommuner for at få
dem involveret i indsatsen, og for at få dem til at pege på, hvilke planer de skal lave indenfor
deres områder.
Silkeborgs direktion har godt Politik og Plan – og vi håber det samme sker i Viborg med
udgangen af august. Herefter kan den politiske behandling gå i gang med
beredskabskommissionsmøde 12. september og byrådsgodkendelse i oktober måned.

Vagtcentralsamarbejdet med Brand og Redning MidtVest
Som nogle har hørt, har Brand og Redning MidtVest opsagt samarbejdet med os på
vagtcentralområdet. Det skyldes ikke utilfredshed, men et ”tilbud de ikke kunne afslå”. Vi
håber på og vil arbejde for, at det er et ”på gensyn” og ikke et ”farvel”.
Her og nu stopper samarbejdet med udgangen af oktober måned.

Gode kolleger sikrer fest i Karup
Nyhedsbrev nr. 33 slutter med en dejlig historie, der vidner om godt samarbejde på tværs af
stationerne. Vi tager som altid gerne imod gode hstorier ude fra stationerne og overlader i
denne omgang ”pennen” til Benny Forsberg, Kjellerup:
Lørdag d. 10. juni havde vi lavet en aftale med station Karup (Jan) om at dække vagten på
deres station, så de alle kunne holde sommerfest. Vi kom 3 mand fra Kjellerup: Dan, Jan og
jeg - og så havde vi allieret os med Dennis fra station Møldrup.
Karup havde arrangeret aktiviteter for børnene fra middag og frem til kl. 17, hvor vi mødte
ind. Vi gennemgik køretøjerne og trillede en lille tur i dem, efter vi havde fået udleveret en
pager.
Da vi kom tilbage, var konerne mødt ind, og vi fik gjort sovepladserne klar i deres mødelokale.
Derefter deltog vi i festlighederne sammen med dem, dog på sodavands-vilkår

De havde en helt fantastisk aften med skuespil, musik, god mad og hvad der ellers hører til. Vi
fik nogle gode snakke med vores kollegaer fra Karup. Det er bestemt ikke sidste gang vi gør
det og håber da, at alle stationerne i MJBR vil hjælpe hinanden, hvis de fik muligheden for det.
Da aftenen var blevet til nat ryddede vi lidt op og gik til køjs. Desværre fik vi ikke lov til at
køre på et kald☺ Søndag morgen hentede vi rundstykker (betalt af stationskassen)og efter
morgenmaden begyndte vi at rydde lidt mere op. Der gik ikke længe inden de første folk
begyndte at dukke op, og i løbet af kort tid havde de tømt garagen.
Vi takkede af og kørte hjem igen med en rigtig god følelse.

