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Nyhedsbrev nr. 23
Så er det tid til endnu et nyhedsbrev med fokus på den øjeblikkelige status for
sammenlægning af vagtcentral. Derudover lidt om de ledige stillinger i
henholdsvis Team Service Silkeborg og Team Vagtcentral, anskaffelse af ny
tankvogn, sikkerhed på vej til og under indsats og individuelle samtaler til
efteråret.
Derudover kommer der allerede i næste uge endnu et nyhedsbrev med nyt om
økonomi og foreløbig status på andre projekter.

Sammenlægning af Vagtcentral
Vagtcentralen skulle efter planen være sammenlagt i dag og køre fra
Silkeborg.
På trods af en virkelig ihærdig og flot indsats fra Mads og Morten, kommer vi til
at vente til fredag morgen kl. 9, før den fulde sammenlægning er en realitet.
P.t. er det de sidste 112—alarmer, udkald og elevatoralarmer der mangler.
Forsinkelsen skyldes koordineringsudfordringer blandt tre leverandører, som
ikke har været mulige at forudse. Forsinkelsen får ikke anden betydning, end
at vagtcentralen i Viborg fortsat er bemandet indtil fredag. Forsinkelsen
påvirker heller ikke indførelsen af døgnvagt, som fortsat er mandag den 20.
juni.
Vigtigt:
Når sammenlægningen er sket fredag, vil der i en periode være nogle forhold I
skal være opmærksomme på, indtil alle ændringer er på plads:

-

Statusmeldinger fra køretøjerne skal indrapporteres til vagtcentralen via
radio.
Der kan i forbindelse med omkodning af pagere og udkaldssystem
forekomme tilfælde, hvor udkald på pageren ikke ledsages af tekst. I
disse situationer skal I altid betragte udkaldet som en gyldig alarm og
køre til stationen.

Der kommer info ud til Jer, når ovenstående ikke gælder længere.
Der kommer en plan ud til Jer for omkodning af pagere. I forbindelse med
omkodning bliver det muligt at tilvælge udkald for andre vagtgrupper på
pageren ifm. vagtbytte og lignende. Efterfølgende kan det slås fra igen –
bortsat fra egen vagtgruppe - som altid vil være aktiv.
De nye udkaldsprincipper jf. lokalaftalen (”fast vagt” eller ”fri-vagt”) bliver
tilrettet løbende.

Status på ubesatte stillinger
Der er stor interesse for de ubesatte stillinger i henholdsvis Team Service
Silkeborg og Team Vagtcentral. I skrivende stund er der indkommet 30
ansøgning til den første og 24 til den anden.
Ansøgningsfristen til stillingen i vagtcentralen udløb sidste torsdag, mens
fristen for at søge døgnvagtsstillingen udløber nu på torsdag.
Samtaler til Vagtcentralen afholdes onsdag 25/5 med Niels-Jørn, Mads
Jakobsen, Vagn Erik og Klaus i ansættelsesudvalget.
Samtaler til døgnvagt afholdes mandag 30/5 med Jesper, Bjarne, Niels-Jørn,
Folmer og Klaus i ansættelsesudvalget.

Anskaffelse af ny tankvogn
Som følge af færdselsuheldet med tankvognen fra Them er der nu anskaffet en
nyere brugt tankvogn fra Bornholms Brandvæsen.
Tankvognen er ankommet til brandstationen i Viborg, hvor den vil blive
klargjort, hvorefter den sættes i drift på brandstationen i Silkeborg.

Sikkerhed på vej til og under indsats
I flere omgange har der været fokus på egen og kollegers sikkerhed under
indsats. Både på møder og via opfordringer i nyhedsbreve.
Der kommer fortsat meldinger ind om situationer og oplevelser, der har
karakter af nærved-hændelser, herunder melding om defekt udstyr pakket op
på køretøjer, jf. nedenstående eksempel.
Sørg derfor for:
1)

2)

Til stadighed at indtænke egen og kollegernes sikkerhed på vej til og
under indsats – vi kan ikke passe på andre, hvis vi ikke passer på os
selv.
At indmelde nærved-hændelser til arbejdsmiljørepræsentant, så de
kan blive behandlet i arbejdsmiljøsystemet systematisk og korrekt.

Defekt udstyr – overbrændt sele

Stop-op samtaler med Klaus til efteråret
Til efteråret vil Klaus afsætte tid til individuelle samtaler med hver enkelt
fastansat.
Der er tale om en opfølgning på de samtaler, der blev afholdt i 2015, nu hvor
den ny organisation er på plads og har fået lov til at virke et stykke tid.
Samtalerne erstatter ikke MUS-samtaler, som afholdes første gang i 2017.

