
 
 

 
         

 

TIL: Det midlertidige medarbejderudvalg 

FRA: Kasper Sønderdahl 

DATO: 01.10.2015 

VEDR.: Referat fra midlertidigt medarbejderudvalgsmøde 

 

REFERAT:  Møde 6 

DATO:  25. september 2015 på Laksetorvet. 

TILSTEDE:  Steen Eilenberg Favrskov Brandvæsen, Anders Dahl Jensen Randers 

Brandvæsen, Peter Allentoft Randers Brandvæsen, Jan Møller Nielsen Brand & 

Redning Djursland, Jens-Otto Bertel Hansen Brand & Redning Djursland, Per 

Allan Nielsen Randers Brandvæsen, Per Nygaard Jensen Favrskov Brandvæsen, 

Tinna Lynge Jensen Favrskov Brandvæsen, Kasper Sønderdahl samt Anja 

Andersen (ref).  

AFBUD:  Ingen 

 

DAGSORDEN:  

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
2. Opfølgning på møde i den politiske styregruppe 
3. Stormøder 
4. Hvad fylder for medarbejderne lige nu 
5. Hvad kommunikeres efter dette møde 
6. Evt. 

 

REFERAT: 

 

Ad 1) Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt. 

 

Ad 2) Opfølgning på møde i den politiske styregruppe 

Byrådene har accepteret den trinvise besparelse (fase 1. og 2.). Den politiske styregruppe 

indstiller den risikobaserede dimensionering til behandling i beredskabskommissionerne.  

 

Kasper fortæller, at vi skal finde flest mulige besparelser i fase 1., så der kun er 

stationslukninger tilbage som mulige besparelser i fase 2. 

 

Der er truffet en afgørelse om et midlertidigt hovedsæde i Vestergrave i Randers. Lokalerne 

er ejet af Randers kommune og bliver stillet gratis til rådighed til Beredskab og Sikkerhed 

indtil endelig afklaring af placering. Flytning forventes den 1. marts. Den endelige beslutning 

om hovedsæde træffes i fase 2. 

 



 
 

 
 

 

 

Der er pt. overvejelser om oprettelse af et servicecenter på station Kolind. Kasper beder de 

fastansatte i Grenaa om at være forberedt på, at deres arbejdsplads på sigt kan blive flyttet 

til Kolind. 

 

Norddjurs Kommune bliver administrationskommune for Beredskab og Sikkerhed i 2016. 

Herefter kan de øvrige kommuner byde på opgaven som administrationskommune. 

Norddjurs Kommune vil yde os bistand indenfor IT, HR, økonomistyring, løn m.m. Syddjurs 

Kommune skal hoste vores hjemmeside. Randers Kommune varetager opgaver indenfor jura 

og udbud. Alle ændringer træder i kraft den 5. januar 2016. 

 

Besparelserne vil medføre afskedigelser på stationerne. Kasper forklarer kriteriet for 

udvælgelse af, hvem der skal afskediges: Ud fra en medarbejderliste med udbetalte 

lønkroner for 2014 ser man på, hvem der har været mindst aktiv. Herefter vurderer Kasper 

sammen med tillidsmanden og stationslederen, hvem der skal afskediges.  

 

Der er nedsat en arbejdsgruppe til at kortlægge vagtstruktur og udkaldsmodeller. Gruppen 

består af Steen Eilenberg, Peter Allentoft og fællestillidsmændene Jan Møller Nielsen og Per 

Nygaard Jensen. 

I den forbindelse afholdes der en temadag, hvor alle ansatte inviteres til at deltage og give 

deres besyv med. Temadagen bliver afholdt den 24. oktober kl. 9.00-12.00 på station 

Grenaa. Tilmelding til anjma@norddjurs.dk senest den 22. oktober. 

 

Der udtrykkes bekymring for, at der ikke er økonomi til udvikling.  

 

Ad 3) Stormøder 

 

Stormøderne vil blive afholdt med samme grad af åbenhed som tidligere. Kasper vil 

orientere de fremmødte om ændringerne af den risikobaserede dimensionering.  

 

Kasper bliver opfordret til at sætte billede af de ansatte på organisationsplanen. 

 

Ad 4) Hvad fylder for medarbejderne lige nu? 

 

Bordet rundt redegjorde mødedeltagerne for de emner, som fylder netop nu for 

kollegaerne. 

 

 Afklaring om det nye hovedsæde var ønsket. Det har stor betydning hvor man skal 

være. Man udtrykker dog bekymring for parkeringsforholdene ved Vestergrave. 

 



 
 

 
 

 

 Tilfredshed med, at vi nu er kommet ind i en fase, hvor der bliver truffet 

beslutninger.  

 Det bliver stadig pointeret, at arbejdspresset er stort. Det gælder både opgaver i de 

nuværende beredskaber, men ligeså opgaver forbundne med etableringen af 

Beredskab og Sikkerhed. Der ligger en stor udfordring i at ensrette arbejdsgangene. 

 Man påpeger, at der er en opgave i at skabe en fælles korpsånd/kultur blandt de 

fastansatte. Der foreslås et arrangement, som ikke havde noget med vores fag at 

gøre. 

 

 

 Kasper opfordres til, at han på stormøderne skal uddybe, hvem der er med til at 

træffe beslutning om, hvilke brandfolk der skal afskediges.  

 Medarbejderne udtrykker på vegne af deres kollegaer frustration over, at materiel og 

køretøjer bliver fjernet fra stationerne. Kasper begrunder det med, at der stadig er 

omkostninger til vedligeholdelse af materiellet, og at det optager garageplads. 

 Forskellige scenarier, hvor mandskab vil mangle ved udrykning med 1+5 diskuteres. 

Kasper opfordrer til, at man altid kalder assistance, hvis man vurderer at det kaldte 

mandskab ikke er nok.  

 

Ad 6) Evt. 

 

Næste møde i det midlertidige medarbejderudvalg afholdes på station Hadsten, 

Vesselbjergvej 15-17, den 3. november kl. 16.00-18.00. 

 

 

 

For referat 

/Anja Andersen 


