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Nyhedsbrev nr. 20
Her op til påske er det tid til et nyt nyhedsbrev, der denne gang har særlig
fokus på endelig tidsplan for vagtcentralsammenlægning og døgnvagt i
Silkeborg. Men inden da nogle personlige betragtninger fra mig:
Med indførelsen af døgnvagt i Silkeborg, sammenlægningen af vagtcentral og
etablering af MED –udvalg, bliver de forandringer vi gennem lang tid har
drøftet på FællesForum, ude i de enkelte teams og på de enkelte stationer
samt på tomandshånd nu snart til virkelighed.
Det kommer naturligvis til at give nogle mærkbare forandringer for nogle af
Jer. Ikke mindst Jer som skal ændre arbejdsform med nye arbejdstider, og de
af Jer, som skal flytte Jeres arbejde til en ny station. For andre bliver
forandringerne mindre mærkbare. Jeg anderkender så absolut de frustrationer
dette giver hos den enkelte, samt den manglende mulighed for planlægning på
hjemmefronten.
De samtaler jeg har haft med hver af Jer om forandringerne undervejs har
været ligefremme, ærlige og konstruktive. Jeg har også hørt godt efter, når I
undervejs har udtrykt tvivl, skepsis eller ligefrem bekymring. Alle Jeres input
har gjort indtryk og givet mig værdifuldt input til de forandringer vi står
overfor. Men samlet har den dialog vi har haft styrket min tro på, at alle vil
være med til at løfte i flok.
Nu hvor det er ved at være tid håber jeg, at alle også i handling vil være med
til at støtte op om, at vi kommer godt i gang fra midten af juni, så vi sammen
kan vise, at borgerne i vores to kommuner kan være trygge ved den hjælp de
kan få fra Midtjysk Brand og Redning.

Helt konkret ved, at I støtter op om nye vagtplaner, udkaldsformer, dækning
af ubesatte vagter, ombygninger, nyt udstyr m.m. Ja listen af forandringer er
lang. Jeg ved at vi ikke rammer 100% plet i første forsøg, og når vi har kørt i
en periode og fået opbygget erfaring, skal vi sætte os sammen igen og se, om
der er noget der skal gøres anderledes.
Jeg ser frem til at løfte opgaven sammen med Jer. Jo før vi er på plads, jo før
kan vi sætte fart i noget af alt det andet, der optager Jer, og som vi ikke har
haft nok tid til at fokusere på hidtil – nemlig uddannelse og øvelser. En kort
status på dette er, at der er lavet øvelsesplaner frem til sommerferien for
samtlige stationer undtagen for station Silkeborg – denne laves umiddelbart
efter påske.
De bedste hilsener og en rigtig god påske til Jer alle og Jeres nærmeste
Klaus

Fælles vagtcentral og døgnvagt i begge kommuner tæt på
De vel nok største forandringer i det ny Midtjysk Brand og Redning, der er
arbejdet med, har været sammenlægningen af de to vagtcentraler og
indførelse af døgnvagt i Silkeborg.
Det har været et par store og komplekse opgaver, som har haft afledte
effekter, krævet masser af dialog, har været indbyrdes forbundne og dermed
grebet ind i hinanden, og som har skullet løses mens driften fortsætter på fuld
styrke.
Derudover har der været masser af tekniske udfordringer og der skal også
gennemføres et mellemstort ombygningsprojekt på station Silkeborg, før vi er i
mål.
Alt i alt en stor mundfuld, men som vi nu nærmer os en endelig færdiggørelse
af.
Status er, at Vagtcentralen snart er færdige med sammenlægning af alarmer.
De tekniske alarmer og tyverialarmer er på plads, og nu mangler kun ABAalarmer og 1-1-2-alarmer.
På udkaldssiden mangler vi at få styr på et par enkelte stationer vedrørende
valg af vagtmodel og udkaldsform – dvs. valget mellem ”fast vagt” kontra
”frivagts-modellen” og valget mellem ”kald af alle” eller kald af faste
vagtgrupper. Turene rundt på stationerne og de dialoger, der har været har

været rigtig gode – der arbejdes ihærdigt på at imødekomme de ønsker og
forslag, der er kommet ind.
Når det er på plads, kan modellerne lægges ind i vagtcentralen og
igangsættes.
De sidste udeståender er på plads 17. maj, hvilket vil sige at
vagtcentralopgaven løses fra Silkeborg fra denne dato.
På bygningssiden skal der laves nogle ændringer på stationen for at skabe
plads til døgnvagterne og kontorfaciliteterne til Jesper, Per og Allan. Her har vi
hentet tilbud ind i et par omgange og lavet nogle tilpasninger undervejs for at
få bragt projektet ned i en overkommelig pris.
Nu ligger der et endeligt tilbud, og arbejdet sættes i gang umiddelbart efter
påske og løber et par måneder frem til 20. maj.
Som led i processen flyttes Silkeborg-kompressoren til Viborg Viborgkompressoren sælges. Kompressorrummet gennemgår en grundig
screening fra eksternt firma - og om nødvendigt renovering - for at sikre, at
der ikke udsendes sundhedsfarlige dampe fra vægge og lofter, inden det tages
i brug. Baggrunden er, at rummet tidligere har været anvendt som rense- og
fortynderrum.
Inden kompressorflytningen vil der ske omfordeling og nyanskaffelse af
røgdykkerudstyr. I første omgang vil det eksisterende Interspiro-udstyr blive
fordelt ud til Them, Kjellerup og Fårvang. I Silkeborg vil det i stedet fremover
blive Dräger-udstyr – dette anskaffes via en leasing-aftale. Nærmere detaljer
om tid, proces og instruktion følger.
Når de sidste ting falder på plads i vagtcentralen og ombygningen er på plads
er døgnvagten i princippet klar til at gå i drift i Silkeborg. Vi har dog først sat
starttidspunktet til 15. juni. Det giver os lidt luft rent tidsmæssigt og samtidig
giver det mulighed for at få afviklet en del afspadsering blandt Viborgpersonalet.
Med indførelse af døgnvagten skal vi indtænke de nye kolleger, der kommer til
fra Viborg i ferieplanlægningen. Jesper vil derfor indkalde til et
ferieplanlægningsmøde for Team Auto, Team Service samt Jan og Allan fra
Viborg 4. april. På samme møde vil der blive startet op på dialog om
sammensætning af vagtgrupper for døgnvagten i Silkeborg.

Det ligger allerede nu klart at vi kommer til at mangle 1-2 mand i Silkeborg.
Snarest muligt vil der blive nedsat ansættelsesudvalg med henblik på
ansættelse af en medarbejder til Team Service (med HL-uddannelse). NielsJørn og Folmer vil deltage i dette, og stillingen vil blive slået op, så alle kan
søge den.
På station Viborg er det aftalt med Lea, at hun fortsætter til 1. juni.

Personalemøder
Der afholdes personalemøder for de fastansatte i Viborg og Silkeborg onsdag
den 30. marts. I Viborg fra 10-12 og i Silkeborg fra 13-15.
Samme aften fra 19-21 er der møde med deltidsbrandfolkene i Silkeborg.
Brug endelig tiden indtil da til at læse nyhedsbrevet godt igennem og brug så
endelig møderne til at få stillet de spørgsmål I måtte brænde inde med.
Derudover er I naturligvis som altid også velkomne til at sende Jeres
spørgsmål, kommentarer, ros og ris til Klaus på kvh@mjbr.dk.

Videoovervågning station Viborg
I sidste nyhedsbrev orienterede vi om indførelse af videoovervågning på
station Viborg. I den forbindelse har der været nogle misforståelser om
processen og hvad der skulle igangsættes.
Her og nu er det besluttet, at der ikke laves indvendig videoovervågning. De
tanker der har ligget bag overvejelser om indvendig overvågning har alene
handlet om at kunne sikre sig, at portene var lukkede, når døgnvagten var kørt
til brand om natten, så stationen ikke stod på vid gab. Det kan sagtens sikres
med udvendige kameraer, og der vil derfor ikke blive opsat kameraer
indvendigt.
Spørgsmålet om videoovervågning skal stadig ske i henhold til lovgivning på
området, og derfor vil punktet komme på det første møde i det ny MEDudvalg, når det er etableret.

