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Personalepolitik 

MED-udvalget har på sit møde den 23. november behandlet personalepolitikken for sidste 
gang. Den endelige version er nu ude i en sidste høring blandt medlemmerne, og hvis alt er 
som det skal være, sender vi den endelige personalepolitik ud i starten af næste uge. Her 
sender vi også referatet fra selve MED-udvalgsmødet ud. 

Personalepolitikken er et dynamisk dokument. Det betyder, at den kan udvikle sig over tid 
afhængigt af, hvad der er relevant at føje til eller fjerne. 

  
Nyt på personalesiden 

Nye kolleger på vej: 
 

Anders Dahl Jensen, som starter som ny beredskabsinspektør i 
Myndighed og Forebyggelse 2. januar 2017. Anders er 38 år 
gammel og bor i Tapdrup ved Viborg. Anders har siden 2008 
været ansat som Beredskabsinspektør ved Randers Brandvæsen 
og pr. 1.1 2016 ved Beredskab og Sikkerhed (Randers, Favrskov, 
Syd og Nord Djurs). Her har han arbejdet i den forebyggende 
afdeling med brandteknisk byggesagsbehandling, gået brandsyn, 
kørt som indsatsleder og arbejdet med flere andre områder. 

 

Carsten Andersen, som starter som ny automekaniker i Team Auto 
Silkeborg 1. februar 2017. Carsten er 47 år og bor i Grindsted. 
Han har 20 års erfaring som automekaniker og har de sidste 5 år 
kørt som autoredder hos Falck. Carsten er uddannet brandmand 
og kører som deltidsbrandmand ved station Grindsted. 

Velkommen til Anders og Carsten! 



 

Fratrædelser: 

Lene Skovbo, station Ørum, er fratrådt per 30/11. Tak for indsatsen til Lene. 

Status på hvervekampagne 

Vi har nu modtaget hvervemateriale, og har fået plakater op at 
hænge i et par supermarkeder og fået brochurer ud at ligge et 
par steder også. Det er ikke nogen nem opgave, men vi håber at 
anstrengelserne bærer frugt – og så fortsætter udrulningen 
ufortrødent henover den kommende tid. 

 

 

 

 

 

 

 

Øvelser i 2017 

Øvelsesaktiviteterne i 2016 har været ramt af sammenlægningen og ikke kørt helt på skinner. 
Nu er der imidlertid ved at blive lavet en rigtig god plan og struktur, så 2017 bliver et godt 
øvelsesår. I den forbindelse har Midtjyllands Brand & Redning ansvaret for at afholde de 
lovkrævede øvelser – og ambitionen er derudover at gøre det med en høj og ensartet kvalitet. 
Den enkelte brandmand har imidlertid også et ansvar - nemlig for at vedligeholde egen 
uddannelse.  

Det betyder, at I har ansvaret for at deltage i de øvelser, der bliver arrangeret. Kan I ikke 
deltage i en øvelse på en konkret dag, er det jeres ansvar at deltage i samme øvelse på et 
andet tidspunkt. Lovligt forfald for deltagelse i en øvelse er alene langtidssygdom og orlov. 

Det er derimod ikke lovlig begrundelse for ikke at deltage, at man eksempelvis skal deltage i 
familiefester, andre aktiviteter hos hovedarbejdsgiver eller lignende. Disse ting kan du 
naturligvis deltage i – det kræver blot, at du sørger for at blive tilmeldt en af de andre øvelser i 
stedet. 



 Den 29. november blev der som led i 
øvelsesplanlægningen for 2017 afholdt 
workshop på brandstationen i Silkeborg. Der 
var godt fremmøde og aktivitet – og 
workshoppen var et vigtigt element i 
forbedringstiltagene for 2017. 

 

 

Nytårsparader 

I forbindelse med udarbejdelsen af personalepolitikken har MED-udvalget besluttet, at der i 
løbet af 2017 arbejdes på et nyt fælles koncept for nytårsparade i Midtjysk Brand & Redning. 
Indtil da holdes de to nytårsparader i henholdsvis Silkeborg og Viborg som hidtil. 

- Nytårsparaden i Silkeborg holdes i år fredag den 6. januar kl. 18.00 
- Nytårsparaden i Viborg holdes lørdag den 7. januar kl. 11.00 

Hver enkelt medarbejder deltager der, hvor man ville have deltaget før sammenlægningen af 
de to beredskaber. Er du forhindret i det, er du meget velkommen til at deltage i den anden 
nytårsparade. 

Nærmere info og besked om tilmelding følger.  

Mulighed for brug af webmail  

De af Jer der har en MJBR-mailadresse, men ikke arbejdstelefon, tablet eller bærbar PC fra 
Midtjysk Brand og Redning har mulighed for at komme på mail eller arbejdskalender hjemme 
fra på ganske enkel vis. 

- Følg linket her (hvis du læser nyhedsbrevet på en PC kan du følge det direkte – hvis du 
læser det på en mobil eller tablet skal du lige markere det, kopiere det og sætte ind i 
din mobilbrowser): 
https://webmail.silkeborg.dk/owa/auth/logon.aspx?replaceCurrent=1&url=https%3a%2
f%2fwebmail.silkeborg.dk%2fowa%2f 



- Gem herefter bogmærket på din private smartphones eller tablets hjemmeskærm (eller 
i bogmærkelinien på din egen PC). Herefter skal du blot trykke på bogmærket for hurtig 
adgang. 

- Første gang du logger på skal du lige markere, at det er en privat computer. Herefter 
indtaster du dit drr-nummer som Brugernavn (husk små bogstaver). Adgangskoden er 
den kode du bruger til at logge på din arbejds-PC. 

- Nu kan du modtage og sende mails – og kan også se din arbejdskalender.  

Brug af vaskehal og værksted – giv besked 

Når du som ansat kommer og bruger vaskehal og værksted udenfor normal arbejdstid bedes 
du i Silkeborg gå forbi og give besked om det i vagtcentralen. Især om aftenen er det utrygt 
for vagtcentralmedarbejderen, hvis der pludseligt er lys deroppe, og vedkommende ikke har 
fået besked om, at det er en kollega, der er i gang. 

Så giv besked når du kommer – og når du er færdig og kører igen. 

I Viborg bedes du give samme besked – men til vagthavende mester.  

Ny tankvogn 

Ny tankvogn til Station Viborg er langt om længe ankommet. Uddannelse er i fuld gang og 
afvikles inden den bliver sat i drift. Lige i øjeblikket er den ude for at få staffering på, så 
nedenstående billeder er det foreløbige indtryk og følges op af friske fotos på Facebook, når de 
er klar. 

 

Nyt fra deltidsstationerne – og en lille konkurrence 

I denne omgang er der ikke kommet nyt ind fra nogen af deltidsstationerne, men send endelig 
løbende beretninger om stort og småt, som kollegerne kan have glæde af at høre om. Og så 
en lille julekonkurrence: Hvis I ude på stationerne laver en 1-minuts video, der viser det 
bedste fra lige netop Jeres station og sender til Klaus inden den 31/12 – vil et kompetent 
bedømmelsespanel bestående af formand og næstformand i MED-udvalget finde vinderen af 



årets stationsvideo og udnævne denne ved årets nytårsparade og naturligvis ved samme 
lejlighed overrække en passende præmie. 

Så tag udfordringen op og find din indre instruktør frem – må den bedste station vinde! 

 

God julemåned til Jer alle 

 


