Kære alle

Udbudsmaterialet vil, i det omfang det er muligt,
blive sendt ud til jer til sparring. Dog skal alle
juridiske aspekter afdækkes først.

Som i formentlig allerede har læst i dagspressen,
så har bestyrelsen nu godkendt vores plan for
risikobaseret dimensionering.

I udbuddet vil blive indarbejdet ting som arbejdsmiljø, sikkerhed, kvalitetsstyring, komptence og uddannelse.

Nyhedsbrev nr. 6 – 2016

Det næst skridt er at få godkendt planen i ejerkommunernes byråd, hvor planen gerne skulle
være på dagsorden på byrådsmøderne i november.

Dialog og kommunikation
For dem som læser dagspressen og ellers følger
med i den lokale debat, så har der været sagt og
skrevet meget gennem den seneste tid.

Status pt.
I den plan som bestyrelsen har godkendt, er der
alene sket den ændring, at den påtænkte HSRE i
Hedensted ikke indsættes, men at stationen i
stedet bestykkes med tanksprøjte, tankvogn og
lift.

Vigtigt er det for os, at alle i debatten fortsat
holder den gode dialog og en ordentlig tone både
i det offentlige rum og når vi ellers mødes. Det
har vi kunne indtil nu og det skal vi også fortsat
gøre.
Andre processer og tiltag

Processen fremad
Når planen er godkendt i de respektive byråd, kan
vi formelt set gå videre med de enkelte udbudsprocesser.
Reelt set er arbejdet allerede nu skudt i gang. Der
er nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder på at
udfærdige det materiale som skal bruges til udbudet på brandkøretøjer.

Ved siden af processen med udbud arbejdes der
på højtryk med at fastsætte slukningsgrænserne
for de enkelte stationer.
Når materialet er udarbejdet vil vi tage en dialog
med de enkelte brandstationer i forhold til om
der er konkrete fejl og mangler som har indflydelse på slukningsgrænserne.
Næste nyhedsbrev

Udbuddet kommer til at omfatte opbygningen af
fem tanksprøjter, to tankvogne og en HSE. Udbuddet forventes afgjort omkring februar 2017.

Det næste nyhedsbrev udsendes så snart vi har
relevante nyheder at dele med jer og senest til
jul.

Der vil efterfølgende blive afholdt temadage,
hvor vi skal arbejde på at udvælge det materiel
og udstyr, som køretøjerne efterfølgende skal
udstyres med.
Derudover er arbejdet med udbud af brandslukningen også sat i gang. Udbuddet kommer formentlig til at indeholde 2-3 slukningsområder,
hvor driften af brandstationen i Horsens udbydes
selvstændigt, mens de øvrige brandstationer
eventuelt deles i to del-områder.
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.

