Midtjysk Brand & Redning.

14. april 2015

Nyhedsbrev.
Du sidder nu med det første fælles nyhedsbrev i hånden. Heri vil vi i fremtiden forsøge at informerer dig om den forstående sammenlægning af de to beredskaber i Viborg og Silkeborg kommuner.
God læse lyst.

Fælles beredskab fra 1. januar 2016
Viborg og Silkeborg kommuner er enige om, at vi skal arbejde hen imod at oprette et fælles beredskab, der er parat til at rykke ud fra 1. januar 2016. Vi har allerede i dag samarbejde på tværs af
kommunegrænserne. Derfor giver det god mening, at vi to kommuner slår os sammen i en enhed.
Redningsberedskabet i hele Danmark er under forandring. Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) har aftalt, at de kommunale redningsberedskaber i løbet af 2015 skal finde sammen i
højst 20 nye enheder. Baggrunden er, at man anser den nuværende organisering i små uafhængige enheder for at være en barriere for at udnytte beredskabets potentiale fuldt ud.
Vi lægger ikke skjul på, at særligt økonomien bliver en af de helt store udfordringer. Den økonomiske virkelighed, der gælder over alt i samfundet, gælder også for beredskabet. Derfor skal vi finde
nye og smarte løsninger og stadig sikre, at borgerne oplever et forsvarligt serviceniveau, og at I
som medarbejdere fortsat kan levere en indsats af høj kvalitet.
Det nye fælles beredskab skal varetage alle de opgaver, der påhviler redningsberedskaberne efter
beredskabsloven. Opgaven med at løse brandtekniske opgaver, i byggesager efter byggeloven, skal
dog fortsat ligge i den enkelte kommune.
Arbejdet med at samle de to kommuners beredskaber til et, er godt i gang. Der ligger mange opgaver forude, og vi skal træffe en række både politiske og administrative beslutninger undervejs.
Det betyder også, at der er mange spørgsmål, vi slet ikke har svar på endnu.
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Arbejdet er organiseret med en politisk styregruppe, en administrativ styregruppe og en arbejdsgruppe. Grupperne får hjælp fra kommunernes administration til at løfte de mange forskellige opgaver i forløbet.
Til at lede processen er Klaus V. Hebsgaard ansat som beredskabschef og projektleder, se præsentation andets sted. Klaus skal fra 1. januar 2016 være beredskabschef for det fælles beredskab.
I medarbejdere er den vigtigste ressource i hele redningsberedskabet, for det er jer, der løfter selve opgaven. Vi håber, at vi – blandt andet gennem disse nyhedsbreve – kan være med til at skabe
en tryghed, så I fortsat kan og vil være med til at udfylde jeres vigtige funktioner i beredskabet.

Klaus V. Hebsgaard
Som I sikkert ved startede jeg den 1. april. Jeg er blevet taget godt i mod og sidder til daglig på
rådhuset i Viborg. Jeg vil i den nærmeste fremtid komme rundt på stationerne og hilse på jer, enten til personalemøder eller i forbindelse med en brandøvelse. Gennem processen vil jeg også være at finde på stationerne i Silkeborg og Viborg.
Jeg glæder mig utrolig meget til, i samarbejde med jer alle, at få sammenlagt de to beredskaber til
et robust og effektivt beredskab til gavn for borgerne.

Navnet
Som du kan se i overskriften så har den politiske styregruppe på deres møde den 8. april besluttet
hvad ”barnet” skal hedde.
Der var indsendt rigtig mange gode og kreative forslag. Tak for det.
Efter en god dialog i den politiskestyre gruppen faldt navnet på:
Midtjysk Brand & Redning.
Argumenterne var blandt andet, det skulle være nemt at sige, være beskrivende for det geografiske område og sigende i forhold til den opgave vi løser.
Da der var flere der stillede det forslag, trækkes der lod om præmien i navne konkurrencen. Vinderen vil få direkte besked.
Nu skal vi så have fundet ud af hvordan vores nye logo skal se ud, er du kreativ, eller har gode ideer, er du meget velkommen til at skrive til kvh@viborg.dk
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Opgaverne.
Der er mange beslutninger der skal tages i forbindelse med sammenlægningen, blandt andet snitfladerne til de to kommuner. På mødet den 8. april besluttede den politiske styregruppe også snit
fladen mellem byggeloven og beredskabsloven i forbindelse med byggesagsbehandling.
Beslutningen blev:
Det blev besluttet, at ”brandteknisk” byggesagsbehandling efter byggeloven placeres i de respektive kommuner, og at øvrige myndighedsopgaver efter beredskabsloven placeres i § 60 selskabet.
Det gode samarbejde, i byggesager efter byggeloven, mellem byggeafdelingerne og § 60 selskabet
forudsættes fastholdt.

Den videre proces.
Der er mange ting der skal på plads inden den 1. januar2016 og lige pt. arbejdes der videre med
åbningsbalancen i det ny selskab, hvordan skal organisationen se ud, juraen med nye vedtægter,
virksomhedsoverdragelse af medarbejder og meget mere. Dette arbejde kommer der løbende information ud om.

På vejende af arbejdsgruppen

Mads Bjerre Nielsen

Vagn Erik Jensen

Klaus V. Hebsgaard

Beredskabschef

Konst. Brandchef

Beredskabschef / projektleder

3

