Midtjysk Brand & Redning.
31. oktober 2015

Nyhedsbrev nr. 13.
Så er det vist tid til et nyhedsbrev igen. Der er sket mange ting i forbindelse
med sammenlægningsprocessen siden sidste nyhedsbrev.
Når du læser dette har politikkerne i de to byråd godkendt Midtjysk Brand &
Redning. Du kan læse hele sagen og se video fra møderne i byrådene på
vedlagte link.
Fra Byrådet i Silkeborg
http://www.kommunetv.dk/ktv/silkeborg/index.php?id=0&idpag=222&lang=dk
Sagen:
http://silkeborgkommune.dk/Politik/Dagsordener-ogbeslutninger/Byraadet/2015/26oktober1700
Fra byrådet i Viborg
http://byraad.viborg.dk/#!/video/D92191B2
Sagen:
https://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-ogreferater-fra-byraad-udvalg-raadnaevn/Byraadet/2015/10/28102015201510281700
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Den risikobaseret dimensionering.
Den risikobaserede dimensionering er ved at være klar. Den har været i
beredskabsstyrelsen til forhåndsudtagelse og skal derefter debatteres i
fællesforum inden den skal politisk godkendes i de to byråd, for igen at skulle i
beredskabsstyrelsen. Fællesforum har møde den 4. november, hvor planen
bliver fremlagt. Herefter vil planen blive præsenteret i et nyhedsbrev.

Fremtid for fastansatte.
Torsdag den 29. oktober var en stor dag for alle de kommende fastansatte i Midtjysk
Brand & Redning. Den dag blev det meldt ud til alle fastansatte hvilken funktion og
vagtordning de skulle bestride i fremtiden. Jeg er utrolig glad og stolt over den
positive måde de fleste tog udmeldingen på. Det er klart, at ikke alle har fået deres
største ønske opfyldt, men stemningen var alligevel god. Fremtiden er jo dynamisk og
derfor vil der kunne ske rokader.
Det endelige billede for de fastansatte ser ud som følger:

Station Silkeborg

Station Viborg

Team Auto

Team Auto

Dagvagt
Koordinator
Henrik Andersen
Kevin Vester
John Bølcho

Døgnvagt

Dagvagt
Koordinator
Dan Johansen
Nicolaj Gylding
Lærling Daniel

Stig Thrane
Niels Vigsø
Allan Christensen

Jan Ørris
Søren Isager –
Nielsen

Lærling Patrick

Team Service
Dagvagt
Koordinator
Bjarne Simonsen
Anders Simonsen
Henrik Christensen

Døgnvagt
Benny Just
Søren Doil
Koordinator
(Brandvogne)
Egon Jeppesens
Folmer Frederiksen

Team Service

Døgnvagt

Dagvagt

Anders Mogensen

Poul Erik Noe

Mogens Friis
Pedersen
Finn Nedergaard
Vakant

Mogens Tougaard
Gitte Pedersen

Rengøring mm. Dagvagt

Døgnvagt
Koordinator
(brandmateriel)
Per Hørup
Henning Nygaard
Niels Peter Sørensen
Niels Kjeldsen

Rengøring mm. Dagvagt

Søs Knudsen
Thomas Nielsen

Gitte Pedersen

Team Klargøring Dagvagt

Team Klargøring Dagvagt

Monica Christophersen
Sem Østerberg
Lars Vestergaard
Nicolaj Simonsen
Bjarne Betzer
Verner Nielsen

Allan Vorre
Hardy Elkjær

Team Vagtcentral 11-13 timers vagt
Koordinator Mads Jacobsen
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Koordinator Morten Gaardsdal
Poul Søe
Susanne Bøgh Klauber
René Rimer Larsen
Rasmus Porsgaard
Niels-Jørn Kristensen
Jørgen Laursen

Som du kan se, er der en vakant stilling med holdlederkompetence, som vi skal have
forholdt os til. Der kommer en nærmere udmelding vedrørende denne stilling.
Hertil kommer administration og sagsbehandler i myndighed og tilsyn.

Forhandlinger om lokalaftaler.
Forhandlinger af lokalaftaler er også godt i gang. På dette område er vi langt
fremme i forhold til de øvrige beredskabsenheder i Danmark. Der er lavet to
forhandlingsudvalg, et for de deltidsansatte og et for de fastansatte. Begge
udvalg har afholdt indledende forhandlingsmøder. Jeg vil nu sige, at vi ikke er
så langt fra hinanden og skal nok opnå nogle gode aftaler. Aftaler der både er
gunstige for Midtjysk Brand & Redning og for jer som medarbejdere.
Der er udsendt et ”referat” fra forhandlingsmødet vedrørende aftaler med
deltidsstyrken. Referatet indeholder nogle personlige synspunkter fra
referenten. Jeg vil her godt slå fast, at det er referentens egne holdninger og
derfor ikke ledelsens holdninger eller aftaler, der er indgået, da referatet er
skrevet midt i en forhandling.

Fællesforum og fremtidig MED.
Fællesforum hedder samarbejdsorganet jo nu. I fremtiden skal vi i Midtjysk
Brand & Redning have lavet vores eget MED udvalg. Der skal i den forbindelse
optages forhandling med de faglige organisationer om etablering af dette.
Dette vil blive gjort sidst i 2015, således vi snarest i 2016 kan have et MED
udvalg. En af de første opgaver i dette MED udvalg bliver at formulere en
personalepolitik for Midtjysk Brand & Redning. En personalepolitik der hænger
lidt sammen med lokalaftaler, da den gerne skulle dække en del af de kutymer
der også forhandles i forbindelse med lokalaftalerne. Kutymer og aftaler der er
til glæde for alle medarbejdere i Midtjysk Brand & Redning.

Den videre proces.
Der arbejdes stadig på mange områder. IT fylder en del da der her er mange
juridiske aspekter, der spiller ind i sammenlægningen. Hvilke IT programmer
skal vi have adgang til og hvilken hardware skal vi anvende i fremtiden. Om vi
når at have alt IT på plads, bliver svært at spå om, men vi forsøger.
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ISL Silkeborg.
I forbindelse med at Knud Erik Vestergaard fra Silkeborg stopper som ISL ved
årets udgang, skal Midtjysk Brand & Redning have ansat en ny indsatsleder.
Valget er her faldet på Anders Simonsen, der starter på uddannelsen til februar
og er færdig før sommeren 2016. Tag godt i mod Anders når I engang møder
ham i den røde jakke på et skadested.
Mit kontor.
Da de store linjer er ved at være på plads og at det allerede er politisk
besluttet, at jeg skal have kontor i Silkeborg, flytter jeg ind her i løbet af uge
46 – 47. Min dør vil altid være åben, til en snak og en kop kaffe. (naturligvis i
respekt for de opgaver jeg har) Dette betyder ikke, at jeg aldrig vil komme på
stationen i Viborg eller på de øvrige stationer, det vil jeg naturligvis. Jeg vil
planlægge og afholde møder her også, således at jeg også kommer på
stationen i Viborg. Deltidsstationerne vil jeg prioritere at besøge en gang i
mellem til personalemøder og brandøvelser.
Inden længe vil den allerførste uniform til Midtjysk Brand & Redning også
komme fra leverandøren og da vi har valgt, at bestille den i min størrelse, vil
den tilfalde mig. Derfor vil I snart kunne møde mig i uniform.

Som lovet kommer her også mit telefonnummer: 61 89 78 90.

HUSK: Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at skrive til mig.
kvh@viborg.dk også hvis du har kommentar, ros eller ris til processen.
Jeg vil lige benytte lejligheden til at takke dem der allerede har anvendt denne
mulighed. Tak for gode ideer, ros og ris.

Klaus V. Hebsgaard
Beredskabschef / projektleder
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