Nyhedsbrev nr. 2 – 2016
Kære alle
Velkommen til det andet nyhedsbrev fra Sydøstjyllands Brandvæsen. Brevet kommer som opfølgning på beredskabskommissionsmøde som
blev afholdt i torsdags d. 7. april på brandstationen i Hedensted.
Status lige nu
Siden sidste nyhedsbrev er vi gået i gang med en
række informations- og dialogmøder. Møderne
har indtil nu været holdt på station Klakring, station Hedensted og sammen med brandmestrene
fra station Horsens. Derudover er der planlagt
møder med station Brædstrup, station Hornsyld,
station Tørring og deltidsbrandmændene på station Horsens.
Derudover er vi i gang med at planlægge en inspirationstur, som du kan læse mere om i dette nyhedsbrev.
Beredskabskommissionen
Torsdag den 7. april blev der afholdt et beredskabskommissionsmøde på stationen i Hedensted.
På mødet præsenteredes de frivilliges repræsentant, Ulla Roos. I forbindelse med dette punkt
blev også muligheden for at lade entreprenørernes medarbejdere deltage i beredskabskommissionen, vendt.
Derudover orienterede beredskabet om den aftale som netop er indgået, hvor de forventede
statslige besparelser tilbagerulles og der blandt
andet skal iværksættes en undersøgelse af de
erfaringer som kommunerne får med de nye selskaber.
I forhold til processen omkring den risikobaserede dimensionering, fremlagde beredskabet en
status på processen. Orienteringen indeholdte de

informationer som også bliver brugt i forbindelse
med informations- og dialogmøderne.
Tidsplanen for projektet er fortsat den som også
blev fremlagt i forbindelse med seneste nyhedsbrev.
Næste møde i beredskabskommissionen er aftalt
til uge 24, hvor der er afsat et længere møde til
præsentation af den gennemførte risikoanalyse
og dialog om indholdet.
Inspirationstur
Som en del af processen omkring den risikobaserede dimensionering, arbejder vi pt. på en inspirationstur. Med på turen vil vi invitere tillidsfolk,
ledelsesrepræsentanter og øvrigt relevant personale.
Formålet med turen er at besøge forskellige
brandvæsener, som allerede har implementeret
nye og anderledes løsninger til varetagelse af det
operative beredskab. Ideen er at give deltagerne
nogle ideer, som de kan tage med hjem og forhåbentlig bruge som en del af arbejdet med at analysere de forskellige scenarier.
Alle stationer vil få mulighed for at deltage, så vi
kan få mest mulig inspiration med ind i processen.
Kommunikation
Vores hjemmeside er desværre ikke helt på plads
endnu. Til gengæld har vi oprettet en Facebookprofil. Denne profil vil ikke blive brugt til informationer som er direkte målrettet jer, men mere til
den forebyggende indsats.
Har I input, ideer eller andet, som I gerne vil sende til os, så skal det stadig foregå enten på mail til
hovedpostkassen, mail@sojbv.dk eller direkte til
Dennis på do@sojbv.dk.

