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Processen fremadrettet

Kære alle

En af de vigtigste opgaver for mig lige nu, er at
lave en strategi for kommunikationen i den fremadrettede proces.

Hermed det første nyhedsbrev fra Sydøstjyllands
Brandvæsen. Nyhedsbrevet har til formål at holde jer opdaterede på, de forskellige processer
som er i gang i forbindelse med sammenlægningen af de to beredskaber.
Nyhedsbrevet forventes at blive sendt ud straks
efter hvert beredskabskommissionsmøde, således at I får sidste nyt også fra det forum.
Status lige nu
Status lige nu er, at vi så småt begynder at have
rammerne for selskabet på plads. De første møder med beredskabskommissionen, personale og
samarbejdspartnere er enten gennemført, planlagt eller ved at blive planlagt.
Udgangspunktet for selskabet lige nu er ”sikker
drift”. Det betyder at byggesagsbehandling,
brandsyn og brandslukning fortsat skal fungere
som det gjorde før 1. januar.
Beredskabskommissionen
Det første beredskabskommissionsmøde blev
afholdt allerede i december 2015. Dette møde
var det konstituerende møde, hvor formanden
for kommissionen blev udpeget. Valget faldt på
Horsens borgmester, Peter Sørensen.
Det andet møde i beredskabskommissionen blev
afholdt mandag den 22. februar på brandstationen i Horsens.
På mødet deltog 8 af beredskabskommissionens
medlemmer og der var 9 punkter på dagsordenen. Referatet fra mødet bliver lagt på hjemmesiden, når denne er klar. Det er samtidigt sendt
ud i samme mail som dette nyhedsbrev.
Næste møde i beredskabskommissionen afholdes
i uge 14 på brandstationen i Hedensted.

Det er kendt for alle, at sammenlægningen af
beredskaberne kommer med baggrund i en besparelse på området. Kommunerne landet over
er blevet pålagt at finde besparelser for 175 mio.
kroner.
Det betyder blandt andet at vi, som et led i besparelserne, skal kigge på den operative struktur
for det samlede slukningsområde. En proces som
kommer til at få en påvirkning på os alle.
Alle sten skal vendes og alle muligheder afprøves
for at indfri kravene. Faglighed vil blive det bærende element, men det vil blive en faglighed,
hvor vi skal tilpasse os virkeligheden omkring os.
Hjemmeside
Vi arbejder pt. for at få en hjemmeside for Sydøstjyllands Brandvæsen op og køre. Via hjemmesiden bliver det muligt at læse korte nyheder,
referater fra beredskabskommissionens møder
og meget andet.
Der vil ligeledes blive lavet en profil på Facebook,
hvor vi vil forsøge at give gode råd om forebyggelse til borgere og virksomheder.
Når hjemmesiden og Facebook-profilen er i luften, skal vi nok give jer besked.
Næste nyhedsbrev
Det næste nyhedsbrev udsendes senest i forlængelse af det næste møde i beredskabskommissionen.
Hvis I har noget, som I ønsker at få belyst, så kan I
altid skrive mig en mail og jeg skal forsøge at give
jer flest mulige informationer.

Fakta
Sydøstjyllands Brandvæsen har:
-

et slukningsområde på 1072 km2 med
134.000 indbyggere
6 fastansatte sagsbehandlere / indsatsledere og 3 deltidsansatte indsatsledere
Ca. 1150 brandsynsobjekter, svarende til
ca. 825 brandsyn om året
Ca. 950 udrykninger om året

Til at varetage det operative område, har brandvæsenet 6 brandstationer med:
-

-

-

3 forskellige leverandører (Trekantområdets brandvæsen, Falck og Horsens
kommune)
Ca. 120 brandmænd på fuldtid og deltid,
ansat hos leverandørerne
32 forskellige brandkøretøjer
o 3 indsatslederbiler
o 4 tilsynsbiler
o 1 HSRE
o 6 autosprøjter
o 7 tankvogne
o 4 slangetendere
o 2 tanksprøjter
o 1 mandskabsvogn til båd
o 1 båd
o 1 lifttender
o 1 rednings- og miljøvogn
o 1 redningslift
Derudover en masse specialmateriel
rundt omkring på de enkelte stationer:
o OMNI-lift
o Flydespærringer
o Efterløber-stige
o Og
o Og
o Og

