Nyhedsbrev nr. 5 – 2016

Processen fremad

Kære alle

Planen er endnu kun et udkast. Medlemmerne af
bestyrelsen har godkendt, at planen sendes til
udtalelse ved Beredskabsstyrelsen og i offentlig
høring.

Arbejdet med udkastet til plan for Risikobaseret
Dimensionering er nu overstået. Planen bliver,
efter aftale med bestyrelsen, sendt til udtalelse
hos beredskabsstyrelsen samt i offentlig høring.
Arbejdet med planen

Her har alle mulighed for at blive hørt. Alle høringssvar, som indsendes vil blive fremlagt for
bestyrelsen når høringsperioden udløber.

I skal alle have en stor tak for jeres store involvering i arbejdet med vores RBD (Risikobaserede
Dimensionering). Alle som har haft lyst, har deltaget i større eller mindre omfang i de forskellige
processer.

Næste bestyrelsesmøde er primo oktober, hvor vi
igen vil have planen på dagsordenen. Det er fortsat vores forventning, at planen kan endelig godkendes på byrådsmøder i november i begge
kommuner.

Indhold i planen

Tonen i processen indtil nu har været god. Jeg
håber dette kan fortsætte i den resterende proces.

Indenfor de rammer, som er aftalt med bestyrelsen, er der nu lagt en plan frem som indeholder
retningen for det operative beredskab i Sydøstjyllands Brandvæsen.
Planen bearbejder mange forskellige emner. Alt
fra antal af brandstationer, køretøjer og vagtsat
personale over øvelse og uddannelse og til anvendelse af frivillige.
Generelt set kommer der til at ske mange ændringer i den måde som det operative beredskab
hænger sammen på i vores slukningsområde.
Der vil komme en større grad af tværgående
samarbejde og assistance mellem brandstationerne. Vi vil oftere opleve at køre på tværs af
både kommunegrænser og slukningsgrænser.
Også i forbindelse med øvelses- og uddannelsesaktiviteter vil vi komme til at hænge tættere
sammen. De gode ting som én brandstation gør,
forventer jeg bliver delt på tværs af alle stationer,
således at vi alle uanset tilhørs- og ansættelse
forhold hjælper til at gøre alle bedre.

Andre processer og tiltag
Samtidig med høringsperioden påbegynder vi nu
arbejdet med udbudsmaterialet. Der skal gennemføres mange forskellige udbud og mange
forskellige faktorer spiller ind.
I forhold til udbuddet af køretøjer, er det vigtigt
for os, at vores brandstationer igen involveres i
processen. Det er brandfolkene som skal leve
med udstyret i mange år fremad, hvorfor det
også er dem som skal have indflydelse på hvordan bilerne virker og indrettes. Vi håber I har lyst
til igen at deltage i arbejdet.
Straks i 2017 skal udbud af brandslukningen gennemføres. Seks brandstationer som betjenes
forskelligt, med forskellige kulturer og tilgange
skal beskrives og udbydes, så vi får den bedste
kvalitet til den bedste økonomi. Også her skal
personalet på stationerne inddrages i større eller
mindre omfang.
Sidst men ikke mindst sætter vi gang i arbejdet
med en lokal forebyggelsesstrategi. I dette arbej-

Har I input, ideer eller andet, som I gerne vil sende til os, så husk at det skal foregå gennem jeres stationsleder, som kan sende en mail til hovedpostkassen, mail@sojbv.dk eller direkte til Dennis på do@sojbv.dk.

de ligger en stor del af de opgaver som den forebyggende afdeling varetager.
Men også her kan og skal brandfolkene involveres. Hvad end det handler om ophængning af
røgalarmer hos svagt stillede borgere eller der er
tale om deltagelse i skolerne ”Uge 40”kampagne, så er det forventningen at det operative personale også bidrager til dette arbejde.
Næste nyhedsbrev
Det næste nyhedsbrev udsendes efter høringsperiodens udløb i starten af oktober.
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