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12. januar 2016

Nyhedsbrev nr. 16
Så er det tid til det første nyhedsbrev efter at Midtjysk Brand & Redning nu er
en kendsgerning. Jeg håber I alle sammen har haft et rigtig godt nytår og fik
skudt nytårsraketten godt afsted.
Inden vi nu siger endegyldigt farvel til Silkeborg Brand og Redning og Viborg
Brandvæsen, skal vi samles til de traditionelle nytårsparoler. Jeg glæder mig
rigtig meget til at se Jer i Silkeborg på fredag og i Viborg på lørdag.
Jeg vil også i 2016 bestræbe mig på at holde et højt informationsniveau.
Samtidig er jeg nødt til at bruge mest mulig tid på de opgaver, der kræver
opmærksomhed her og nu for at sikre at sammenlægningen forløber bedst
muligt. Jeg har derfor aftalt med Mads Bjerre Nielsen, at vi fremover aftaler
indholdet i nyhedsbrevene, men at det bliver ham, der skriver dem. Jeg vil dog
rigtig gerne indlede hvert nyhedsbrev med en personlig tekst om det, der
ligger mig mest på sinde lige nu.

Status
Lokalaftaler
Forhandlingerne om nye lokalaftaler både for fast- og deltidsansatte er stadig i
gang. Der arbejdes konstruktivt med de emner, der er i spil, og selv om det
ikke altid er let, foregår forhandlingerne i en god atmosfære. Der er på begge
sider den vilje der skal til, og der er også en fælles forståelse for, at det er
vigtigere at ramme plet i første omgang end at presse noget igennem, som
ikke er tilfredsstillende for begge parter på sigt. Vi når forhåbentlig snart i mål
med et resultat, som kan meldes ud.

Vagtcentral og døgnvagt
Der arbejdes stadig på at blive klar med sammenlægningen af de to
vagtcentraler til 1. februar. Om vi når helt i mål lige til månedsskiftet kan ikke
garanteres p.t., men som det ser ud nu, er det stadig den dato, vi stræber
efter.
Døgnvagt i Silkeborg forventes opstartet omkring 1. marts. Det nøjagtige
tidspunkt er lidt afhængige af de ombygninger der skal laves i Silkeborg. Lars
Erik er i kontakt med håndværkere for at få tilbud ind, og den umiddelbare
vurdering er, at det kan lade sig gøre til 1. marts, hvis vi hurtigt bliver enige
om pris og arbejdets udførelse.
Når døgnvagten er på plads vil de to, der er i døgnvagt som bekendt afgå til en
given indsats umiddelbart, hvorefter der suppleres op med tilkaldte
deltidsbrandfolk.
På personalesiden kan det oplyses, at Niels-Jørn Kristensen, der i dag er i
vagtcentralen i Silkeborg, har søgt og fået tilbudt stillingen som holdleder på
døgnvagten i Silkeborg. Niels-Jørn levede op til alle de kriterier, der var anført i
stillingsopslaget. Der kom 4 yderligere ansøgninger fra medarbejdere, som
desværre ikke fik deres ønske opfyldt i denne omgang.
Til erstatning for Niels-Jørn i vagtcentralen er Mikkel Clauson-Kaas blevet
tilbudt dette job og har også accepteret. Mikkel er deltidsbrandmand på station
Silkeborg og har stor erfaring fra vagtcentralarbejde i Falck, Århus
Brandvæsen og ikke mindst Silkeborg Brand og Redning, hvor Mikkel har
været midlertidigt ansat i en længere periode.
Andre flytninger
Inna og Birthe flytter til Silkeborg i uge 3. Senest den 20. januar flytter Per,
Allan og Jesper midlertidigt ned i Krisestyringsrummet ved siden af
vagtcentralen, indtil deres endelige kontorarbejdspladser er klar. Ligeledes i
uge 3 flytter John Mogens og Rasmus Klüver Jensen sammen med deres øvrige
kolleger i Myndighed og Forebyggelse i Viborg.
Hjemmeside og Facebook
Som nævnt i sidste nyhedsbrev er vores hjemmeside oppe at køre på
www.midtjyskbrandogredning.silkeborgkommune.dk
”.silkeborgkommune.dk” udgår af adressen snarest og så hører I det.

Men derudover er Midtjysk Brand & Redning nu også på facebook. Følg os her:
https://www.facebook.com/Midtjysk-Brand-Redning-460828807370876/
Hvis der tages billeder ved øvelser eller andre sjove/skæve oplevelser må disse
gerne sendes til Pia på ph@mjbr.dk, så disse kan komme på siden. Skriv kort
hvem, hvor og hvad der er på billederne. Dog ingen billeder fra indsatser.

IT
Udfordringerne på IT-siden er til at tage og føle på. Bl.a. har et antal
medarbejdere i Silkeborg været uden kontakt til omverdenen i sidste uge.
Det er måske ikke overraskende, at IT-sammenlægning giver anledning til
problemer, men der arbejdes på højtryk med at få løst tingene så hurtigt og
godt som muligt. Vi håber på Jeres forståelse for det bøvl det giver hen ad
vejen, men skyder alle tilgængelige kræfter ind i at gøre generne så små og
kortvarige som muligt.
Alle fastansatte får brugerprofil til Silkeborg Kommunes netværk sammen med
en @mjbr.dk-adresse inden udgangen af januar.
Husk at I skal rydde op på Jeres P:drev – og de dele af O:drev (Silkeborg)
hhv. H:drev (Viborg), som I arbejder på – senest den 18. januar.
Silkeborgs O:drev og Viborgs H:drev bliver i første omgang overflyttet som de
er på overflytningstidspunktet til hver sin mappe.
Herefter vil hver afdeling få ansvaret for på det ny fællesdrev at opbygge den
mappestruktur, man hver især synes er hensigtsmæssigt. Når denne struktur
er på plads, kan indholdet fra de gamle O:- og H:drev flyttes over i.
Det ny fællesdrev vil blive navngivet O: og der vil foruden enkeltafdelingernes
mapper blive en fællesmappe med afgang til billedmateriale og lignende, som
alle kan få brug for.
Mht. flytning af Microsoft Outlook-data arbejdes der på en løsning, som gør, at
eksisterende mails, kalenderaftaler og kontaktpersoner overflyttes automatisk
– det hører I nærmere om.

Distinktionering
Danske Beredskaber har truffet beslutning om nye distinktioneringer, der
passer til den nye struktur. I kan læse mere om baggrunden her:

http://danskeberedskaber.dk/ny-vejledning-om-de-kommunale-ogfaelleskommunale-beredskabers-distinktionering/
I Midtjysk Brand & Redning vil Jesper Hesselberg tage sig af, at de korrekte
gradstegn kommer rundt til dem, der skal have. Der vil også blive lavet særligt
skuldertegn til menige deltidsbrandfolk.

Kontaktpersoner i Midtjysk Brand og Redning
Der har været enkelte henvendelser udefra, hvor den der taget imod, har
været i tvivl om, hvem der fra 1. januar har ansvaret for det område der er
spurgt ind til.
På et tidspunkt vil der blive lavet en udspecificering af konkrete opgave- og
ansvarsområder, som vil blive tilgængelig på hjemmesiden.
Aktuelt er I jo bekendt med hvem der har ledelsesansvaret for de forskellige
hovedområder, og kan henvise til disse ved spørgsmål indenfor områderne:
Overordnet ledelse: Klaus V. Hebsgaard (6189 7890)
Vagtcentral og Administration: Vagn Erik Jensen (4036 6002)
Drift (værksteder og operative forhold): Jesper Sloth Hesselberg (3063 5640)
Myndighed og Forebyggelse: Lars Erik Møller Leth (3030 3598)
Beredskabsplanlægning i kommunerne: Mads Bjerre Nielsen (2323 3767)
Se også telefonnumre og mailadresser på hjemmesiden her:
http://midtjyskbrandogredning.silkeborgkommune.dk/Omos/Kontaktoplysninger

Husk som altid: Har du spørgsmål er du meget velkommen til at skrive til
Klaus på kvh@viborg.dk med kommentarer, ros eller ris.

p.s. Og så er der jo for resten kommet nyt navn og logo på det første køretøj☺

