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Nyhedsbrev nr. 38 

Nyt på personalesiden 

Fastansatte: 

Som I nok har set, har vi i øjeblikket to stillingsopslag ude. Den første vi søger er en 
viceberedskabsinspektør/planlægger som blandt meget andet skal arbejde med planlægning af 
vagter for døgn- og dagvagtgørende personale samt opfølgning på vagtplaner for 
deltidsstationerne. Desuden skal vedkommende planlægge årshjul for intern 
vedligeholdelsesuddannelse i samarbejde med Lasse. Stillingen er en kombination af dagvagter 
og døgnvagter (primært som afløser for beredskabsmestrene). Det faste ansættelsessted er 
Silkeborg, men døgnvagter udføres i både Silkeborg og Viborg. 

Den anden vi søger er en beredskabsmester/instruktør, som skal stå for undervisning i 
kursusafdelingen samt indgå i serviceteamet med reparation og vedligehold af materiel. Også 
for denne stilling er der tale om en kombination mellem dag- og døgnvagt på samme vilkår 
som for den første. 

For begges vedkommende er der ansøgningsfrist 1. august og planlagt samtaler i uge 33. 

Praktikant i Silkeborg: Søren Holck Mogensen starter i 3 måneders praktik i Silkeborg fra 15. 
august. Han refererer til Bjarne Simonsen og Anders Mogensen og skal hjælpe til i Team 
Service og i brandgaragen. Søren har været hos os et par gange før, så han er et velkendt 
ansigt. 

Deltidsbrandfolk: 

Nyansættelser: 

 Station Silkeborg, Simon Christensen, startede 1. juni – er uddannet 
 Station Silkeborg, Peter Larsen, startede 1. juni – er uddannet 
 Station Silkeborg, Abdulmaalik Abdullahi Habane, startede 1. maj – er ikke uddannet 
 Station Silkeborg, Rasmus Clausen, startede 1. juli 2018 – er ikke uddannet 

  



Fratrædelser: 

 Kenneth Møller Andersen, station Viborg, er stoppet med udgangen af marts 
 Rasmus Vestergaard Ankersen, station Kjellerup, stopper med udgangen af juli måned 
 Poul Andreasen, station Kjellerup, stopper med udgangen af august måned 
 Lars Høgh, station Møldrup, er stoppet med udgangen af juni måned 
 Michael Søgaard, stationen Fårvang, stoppede den 20. april 2018. 

Velkommen til alle nye kolleger hos Midtjysk Brand & Redning og stor tak til dem der 
er fratrådt for deres indsats gennem tiden. 

Opgradering af vagtcentral 

Arbejdet med den ny vagtcentral skrider i den grad fremad. Ikke mindst Morten Gaarsdal 
knokler igennem på alle fronter for at komme i mål. Vi kan se frem til at få en vagtcentral, der 
ligger helt i front, når vi kigger rundt og sammenligner med de øvrige kommunale 
vagtcentraler. 

Forventningen er, at den står klar til at blive taget i brug omkring uge 34 eller 35. Det indtryk 
der møder én, er et topmodernelokale der er spækket med skærme for at give medarbejderne 
de bedste arbejdsredskaber og overblik.  

På hver af de to arbejdsstationer er der 8 skærme til rådighed og samtidig er den brede væg 
dækket af 12 store skærme, hvor data kan sendes op på. Skærmene skulle efter sigende også 
give en ekstra dimension til de verserende VM-kampe. 

Vi regner med at holde en lille reception når vagtcentralen åbner. Mere herom senere. 

      



    

 

Persondataforordning – vigtige huskeråd til medarbejdere 

De nye regler om persondatabeskyttelse blev indført 25. maj og skærper nogle af de pligter, 
som allerede var gældende med den tidligere persondatalov.  Ændringerne kommer hen ad 
vejen til at betyde nogle ændringer i vores hverdag. Bl.a. har vi allerede nu ændret 
selvbetjeningsformularer på hjemmesiden, indgået nye databehandleraftaler m.m. Når den 
nye vagtcentral tages i brug kommer der også begrænsninger på i forhold til lokaleadgang. 

Noget af det vi som medarbejdere skal være opmærksomme på er almindelig god IT og data-
skik. Det betyder helt konkret, at: 

 Din adgangskode er personlig og må kun kendes af dig. Har du mistanke om at andre 
kender din kode, skal du omgående ændre den eller kontakte IT. IT vil aldrig udsende 
mails, hvor du bliver bedt om at oplyse din adgangskode.  

 Adgangskoden skal bestå af 6 bogstaver og 2 tal – og må ikke indeholde æ, ø eller å. 
Du kan ikke anvende en kode, du har anvendt før.  

 Vend skærmen, så borgere eller eksterne kollegaer ikke kan se personoplysninger. 
 Husk altid at låse din computer når du forlader den. Det er dig, der bliver stillet til 

ansvar – uanset om det er dig eller en anden, der sidder ved tasterne. 
 Sluk computeren, når du går hjem. 
 Forlad ikke en kopimaskine med fortrolige oplysninger i et ubemandet, ulåst kontor 

eller publikumsområde, hvor der jævnligt kommer borgere eller eksterne kollegaer 
forbi. Print heller ikke fortrolige oplysninger til en printer i sådan et kontor eller område. 

 Læg ikke papirer med personoplysninger, så eksterne kan se eller tage dem. Lås dem 
nede, hvis de befinder sig i et ubemandet, ulåst kontor. 



Hen ad vejen vil der komme yderligere oplysninger og tiltag til, som vil blive kommunikeret 
rundt bl.a. i nyhedsbrevene eller på møder. 

Pressepolitik 

Der har på MED været drøftet en pressepolitik for Midtjysk Brand & Redning.  

Som hovedregel er det indsatslederen, der udtaler sig om faktuelle* forhold vedr. en indsats. 
Så bliver du udspurgt af en journalist til en brand, så henvis til indsatslederen. Hvis du 
alligevel bliver spurgt om hvad lige nøjagtig du laver i forbindelse med indsatsen, så kan du 
fortælle om det journalisten selv kan se. Eks. ”vi slukker en gårdbrand….”, ”vi henter vand 
med tankvogn etc. etc.” 

Vedrørende andre henvendelser fra journalister har vi følgende retningslinjer: 

Ledelsen skal altid informeres ved henvendelse til eller fra pressen. Dog ikke hvis 
henvendelsen udelukkende drejer sig om faktuelle forhold om en hverdagshændelse, og hvor 
henvendelsen er rettet til en indsatsleder. 

Midtjysk Brand & Rednings arbejde foregår som udgangspunkt i fuld åbenhed og med stor 
gennemsigtighed, men også med respekt for tavshedspligten. 
  
Ledere og medarbejdere kan derfor som udgangspunkt udtale sig til medierne, når:  
 

 den der udtaler sig gør det inden for eget område  
 man står ved sine udtalelser  
 udtalelserne ikke strider mod tavshedspligten  
 der ikke er udpeget en talsmand  

 
Er du i tvivl så kontakt eller henvis til Klaus V. Hebsgaard eller Mads Bjerre Nielsen. 
 
*vi udtaler os under ingen omstændigheder om mulige årsagsforhold, der kan påvirke en 
eventuel efterforskning. Det er politiets opgave og ansvar. 

 

Møde i Beredskabskommissionen 

Der blev afholdt møde i Beredskabskommissionen fredag den 22. juni i Viborg. I kan altid gå 
ind og se referaterne (eller beslutningsprotokollerne som de hedder) på vores hjemmesiden 
under punktet ”Om os” og så ”Beredskabskommissionen”. 

Referaterne ligger som regel tilgængelige nogle få dage efter mødets afholdelse. 

  



Sommerferie i ledelsen 

Ledelsen i Midtjysk Brand & Redning holder ferie i nedenstående uger. Der vil således gennem 
hele perioden være en repræsentant for ledelsen til stede.  

Uge 
 

28 29 30 31 32 33 

Klaus V. Hebsgaard 
 

X X     

Lars Erik Møller Leth 
 

   X X X 

Jesper Sloth Hesselberg 
 

 X X    

Vagn Erik Jensen 
 

  X X X  

Mads Bjerre Nielsen 
 

X X X    

 

 

Med dette sidste nyhedsbrev inden ferien ønskes I alle en rigtig god sommer – 
pas godt på Jer selv derude i sommervarmen. 

 

 


