Nyhedsbrev nr. 3 – 2016

2. og 3. Fase

Kære alle

I denne fase begynder vi at kombinere alle de
forskellige fakta som vi har fundet i fase 1. Det vil
sige at antallet af udrykninger, hvilke meldinger vi
rykker ud til, antallet af reelle, blinde og falske
alarmer kombineres med køretidsberegninger,
meldingernes geografiske placering og omfanget
af de enkelte hændelser.

Hermed det 3. nyhedsbrev fra Sydøstjyllands
Brandvæsen. Nyhedsbrevet rundsendes efter at
vi har afsluttet den første runde af informationsog dialogmøder.
Informations- og dialogmøderne
Møderne har været gennemført på alle brandstationerne i vores dækningsområde. På møderne
har været inviteret brandfolk, holdledere og ledelser fra de tre forskellige leverandører som vi
pt. arbejder sammen med.
Generelt har møderne været præget af god dialog og en stor spørgelyst. Forhåbentlig er vi også
lykkedes med at svare på alle de spørgsmål som
indtil nu er blevet stillet.
Tidsplan og status
I forbindelse med vores informationsmøder har vi
præsenteret tidsplanen for processen omkring
den risikobaserede dimensionering.
Tidsplanen indeholder 5 forskellige faser som skal
gennemføres. Heraf er der 3 af faserne hvor vi
har brug for jeres hjælp gennem de arbejdsgrupper som vi har etableret.
1. fase handler om risikoidentifikation. Her afdækker vi hvilke risici der er i de to kommuner.
Det handler primært om at samle op på de eksisterende planer og udvide med det nybyggeri
som evt. er kommet til siden seneste plan.
Derudover så indeholder 1. fase også en dybdegående undersøgelse af det statistiske materiale
som vi har på udrykninger de seneste 5 år – 4706
udrykninger i alt.
Denne fase afsluttes forventeligt efter tidsplanen,
hvor den skal være afsluttet primo maj.

Kort sagt, alle informationer skal blandes sammen for at give os det mest reelle billede af, hvad
vi som brandvæsen skal være i stand til at håndtere i fremtiden.
Derudover skal der i fase 3 udarbejdes konkrete
scenariebeskrivelser og kapacitetsanalyser. I dette arbejde skal vi forholde os til, hvor meget udstyr, hvor mange brandmænd, holdledere og
indsatsledere og hvor meget vand der skal bruges
til at håndtere specifikke hændelser.
Til arbejdet i både fase 2 og 3 har vi brug for jeres
hjælp, gennem de nedsatte arbejdsgrupper.
Arbejdet i fase 2 skal efter planen være afsluttet
medio juni og arbejdet i fase 3 skal være afsluttet
med udgangen af juli.
Arbejdsgrupperne
De nedsatte arbejdsgrupper kommer til at få en
stor betydning i forhold til de data som vi får udarbejdet i fase 1 og 2, samt i forhold til udarbejdelsen af en del af kapacitetsanalyserne.
Måden vi kommer til at inddrage arbejdsgrupperne bliver gennem en inspirationstur og en
workshop.
Inspirationsturen bliver gennemført 1. og 2. juni.
Her har vi inviteret arbejdsgrupperne med på en
tur, hvor vi skal høre om Hurtig Sluknings Enheder (HSE), Hurtig Sluknings- og Rednings Enheder
(HSRE), tanksprøjter, drejestiger, højderedning,

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.

kæderedning, skæreslukker, Beredskabsstyrelsen
og en masse andet nyt.

nen, hvorefter den bliver sendt til høring i beredskabsstyrelsen.

Formålet er at klæde arbejdsgruppernes medlemmer på til at forsøge at indarbejde nytænkning og kreativitet i forhold til den fremtidige
slukningsstruktur i Sydøstjyllands Brandvæsen.

Samme dag som planen forventes vedtaget i beredskabskommissionen, vil vi sørge for også at
orientere alle brandstationerne, sådan at I alle
ved, hvilket serviceniveau som bliver sendt til
høring i Beredskabsstyrelsen.

Udover inspirationsturen, er der foreløbigt planlagt en workshop med hver af arbejdsgrupperne.
På denne workshop vil vi præsentere det datamateriale som vi har udarbejdet i fase 1 og 2. Samt
klæde arbejdsgruppernes medlemmer på til at
arbejde med jeres del af kapacitetsanalyserne til
fase 3.

Planen forventes fremsendt medio august.
Vedtagelse i kommunerne

Det er i denne del af arbejdet hvor vi og arbejdsgrupperne får brug for jeres hjælp.

Når vi får Beredskabsstyrelsens høringssvar på
vores risikobaserede dimensionering, skal eventuelle bemærkninger arbejdes ind i planen, som
herefter skal fremlægges for beredskabskommissionen igen. Dette er fase 5.

Når vi har afleveret datamaterialet og scenariebeskrivelserne til arbejdsgrupperne, så håber vi
at I vil hjælpe dem med at kvalificere vores data
og udarbejde jeres del af kapacitetsanalyserne.

Når planen er vedtaget i beredskabskommissionen, bliver den sendt frem til de to kommuners
byråd til endelig vedtagelse. Planen forventes
godkendt på byrådsmøderne i november.

Vi forventer at arbejdsgrupperne bliver bedt om
at aflevere deres input ca. primo juli, således at vi
kan koge materialet sammen til en fælles kapacitetsanalyse for hele området. Dette materiale
kommer til at indgå som baggrundsmateriale for
det endelige oplæg til serviceniveau i den risikobaserede dimensionering.

Fremadrettet proces

Lukket dør

Tidsplanen

Når vi har modtaget input fra alle de forskellige
arbejdsgrupper, lukker vi døren og udarbejder
det endelige oplæg til den samlede risikobaserede dimensionering af Sydøstjyllands Brandvæsen.

Kort opsummeret er tidsplanen som følger:

I det endelige arbejde er det alene ledelsen i Sydøstjyllands Brandvæsen som har adgang til processen. Denne del er en del af fase 4.

Fase 3; Oplæg til serviceniveau (ultimo juli)

Når den endelige plan for risikobaseret dimensionering er klar til fremlæggelse, vil den først blive
fremlagt til vedtagelse i beredskabskommissio-

Når planen er vedtaget i byrådene, kan vi formelt
sætte vores udbud i gang. Det forventes at vi
kender de(n) ny(e) leverandør(er) af brandvæsen
ultimo april 2017. Således har evt. nye leverandører relativ god tid til at planlægge og implementere frem til kontraktens begyndelse 1. januar 2018.

Fase 1; Risikoidentifikation (afsluttet primo maj)
Fase 2; Risikoanalyse (afsluttes medio juni)

Fase 4 - I; Politisk behandling (medio august)
Fase 5; Beredskabsstyrelsen (September)
Fase 4 – II; Politisk behandling (medio oktober og
ultimo november)
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