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Nyhedsbrev.
Så kom nyhedsbrev nr. 3.
Da der har været afholdt politisk styregruppemøde og processen vedr.
sammenlægningen er godt i gang, er det igen tid til lidt information.
God læselyst.

Processen for placering af vagtcentral.
Som det fremgår af referatet fra det politiske styregruppemøde den 8. maj,
var et af punkterne placering af vagtcentral.
Der er besluttet at arbejde videre med et forslag om, at vagtcentralen placeres
på brandstationen i Silkeborg. Arbejdet vil blandt andet omfatte analyse af
kapacitet og økonomi mv. ved en placering i Silkeborg. En af årsagerne til at
Silkeborg er udpeget som sted for vagtcentralen, er at vagtcentralen er et
styrings- og ledelsesværktøj, både i den daglige drift af beredskabet, men også
ved store og længerevarende hændelser, der kræver ledelse, udover den
ledelse som indsatslederen udøver på skadestedet. Derfor er det vigtigt at
vagtcentralen er tæt tilknyttet til administrationen og ledelsen af Midtjysk
Brand & Redning.
Inden den politiske styregruppe skal tage den endelige beslutning om
placering, skal oplægget naturligvis drøftes i fællesforum for
sammenlægningen og der skal udarbejdes en endelig indstilling.
Da der også i fremtiden skal være et robust og effektivt beredskab, der leverer
tryghed til borgerne inden for de økonomiske rammer der er afsat, vil der
naturligvis være andre opgaver, som i dag løses lokalt på de enkelte stationer,
der skal centraliseres et sted.

1

Her tænker vi på sagsbehandling, vedligeholdelse af brandkøretøjer og
brandmateriel, radiomateriel, slangepleje og eksempelvis fyldning af flasker
mv. Analyse af disse opgaver er også ved at blive sat i gang.
Og vi skal samtidig sikre, at vores kunder får den betjening og høje standard
som de er vant til fra vores to ”eksterne” værksteder.
Husk ! Vi skal stadig kunne levere et robust beredskab døgnet rundt fra alle 10
stationer i Midtjysk Brand & Redning også efter 1. januar 2016.

Organisering af Midtjysk Brand & Redning.
På det politiske styregruppe møde blev den fremtidige organisering af ledelsen
af Midtjysk Brand & Redning fremlagt.
Der bliver arbejdet videre med at organiseringen af ledelsen, bliver som følger:
Bestyrelsen /
Beredskabskommision

BRC
Klaus V. Hebsgaard

Afd.leder

Plan, strategi og
udvikling

VC / Adm

Myndighed og
forebyggelse

Drift

VBRC

Arbejdet med at finde de rette personer til de rette opgaver er nu gået i gang.
Da alt jo ikke kan gøres på samme tid, er der lavet en plan for denne opgave.
I den kommende tid, gennemføres der samtaler mellem Klaus V. Hebsgaard og
alle viceberedskabsinspektør, beredskabsinspektør, ledere og chefer.
Samtalerne er en dialog om nuværende opgaver og ønsker til fremtidige
opgaver.
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Herefter bliver der lavet stillingsopslag til de 4 manglende lederstillinger i
MJBR. Disse stillinger kan alle fastansatte i de to beredskaber søge. Det er så
meningen at der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af to
medarbejdere fra hvert beredskab og Klaus V. Hebsgaard.
Når de 4 til ledelsen er udpeget, vil der blive lavet en organisationsplan for
hvert af de tre områder. ”Drift”, ”VC / Adm” og ”Myndighed og Forebyggelse”.
Herefter gentages processen med samtaler og ansættelse af faggruppeledere
og faggruppekoordinatorer, således at alle fastansatte medarbejdere,
beredskabsassistenter, vicebrandmestre, brandmestre og administrativt
personale har været med i processen.
Deltidsansatte brandfolk er ikke med i denne proces, da de jo er geografisk
afhængige af deres station.
Som skrevet i sidste nyhedsbrev vil alle medarbejder blive varslet om
virksomhedsoverdragelse sideløbende, uagtet at ovenstående proces kører.
I bilaget til den politiske styregruppe er der en forklarende tekst til hvert
område. Dette er en kort beskrivelse af områderne. Den endelige beskrivelse
af organisationen laves i samarbejde med ledelsen af Midtjysk Brand &
Redning.

Logo
Arbejdet med at finde et fælles logo til Midtjysk Brand & Redning er også godt i
gang. Den politiske styregruppe bemyndigede fællesforum til at vælge et
fælles logo, der skal endeligt godkendes i den politiske styregruppe.
Grafikere fra begge kommuner sidder lige nu og tegner på flere forslag til logo.
På næste fællesforum møde den 16. juni bliver der gennemført en seance,
hvor forslagene bliver præsenteret. Derefter vil arbejdet med at finde det helt
rigtige logo være i gang.

De fremtidige opgaver
Der pågår mange opgaver vedr. Midtjysk Brand & Redning lige nu. Der skal
udarbejdes vedtægter, åbningsbalance, sammenskrives risikobaseret
dimensionering, varsles virksomhedsoverdragelse, findes logo, analyseres
økonomi og IT, analyseres kapacitet, ansættes ledelse og mange andre
opgaver.
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Nogle af opgaverne vil du som medarbejder kunne få mulighed for at påvirke,
enten direkte ved at blive spurgt, deltage i en arbejdsgruppe eller gennem
fællesforum. Andre beslutninger tages administrativt eller politisk. Vi skal nok
gøre vores bedste for at holde dig opdateret på hvor, hvornår og hvordan du
kan bidrage til beslutningsprocessen.

Har du spørgsmål, gode ideer eller bare en kommentar er du altid velkommen,
enten på kvh@viborg.dk eller til din chef.

Mads Bjerre Nielsen Vagn Erik Jensen

Klaus V. Hebsgaard

Beredskabschef

Beredskabschef / projektleder

Konst. Brandchef
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