
 

 

Det midlertidige medarbejderudvalg   

 

REFERAT:  Møde 2  

DATO: 08. juni 2015 kl. 17.00 på Laksetorvet i Randers – lokale E.3.16. 

TILSTEDE:  Anders Dahl Jensen Randers Brandvæsen, Jan Møller Nielsen Brand og Redning 

Djursland, Jens-Otto Bertel Hansen Brand og Redning Djursland, Per Allan Nielsen 

Randers Brandvæsen, Per Nygaard Jensen Favrskov Brandvæsen, Tinna Lynge Jensen 

Favrskov Brandvæsen, Peter Allentoft Randers Brandvæsen, Steen Eilenberg Favrskov 

Brandvæsen, samt Kasper Sønderdahl (ref). 

 

AFBUD:  Leif Bang Brand og Redning Djursland. 

DAGSORDEN: 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 29. april 

 

2. Etablering af fælles beredskab.  

Punktet tager udgangspunkt i et dokument, som bliver forelagt for den politiske 

styregruppe onsdag den 10. juni. Det er udarbejdet for at give et samlet overblik over 

muligheder og udfordringer forbundet med etableringen af et fælleskommunalt beredskab 

for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner. Dokumentet er også vedhæftet 

denne dagsorden, men vi beder jer om at behandle den som fortroligt. 

 

3. Scenarier for mulige harmoniseringer og effektiviseringer 

Der er et katalog på vej, som viser hvilke mulige scenarier den administrative styregruppe 

ser. Scenarierne vil blive præsenteret for medarbejderudvalget til drøftelse. 

 

4. Gensidig orientering 

 

5. Kommunikation efter mødet 

  

 

 

 

 

 



 

REFERAT: 

Ad 1. Godkendelse af referat fra møde den 29.4 

Referatet godkendt. 

 

 

Ad 2. Etablering af fælles beredskab 

Punktet tog udgangspunkt i et dokument Etablering af fælleskommunalt beredskab for 

Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner, der bliver forelagt for den politiske 

styregruppe onsdag den 10. juni 2015.  

 

Dokumentet har til formål at skabe et overblik over muligheder og udfordringer forbundet 

med etableringen af det nye beredskab. 

 

Idet det midlertidige medarbejderudvalg på første møde har tilkendegivet, at man gerne vil 

involveres i modelleringen af fremtidens beredskab og at drøftelserne kan ske i 

fortrolighed i udvalget, så er notatet fremsendt til medarbejderrepræsentanternes 

kommentering inden notatet præsenteres i den politiske styregruppe. 

 

Kasper Sønderdahl indledte punktet med at orientere om den administrative proces. For at 

realisere de ønskede effektiviseringer skal den risikobaserede dimensionering tilpasses. 

Dimensioneringen skal godkendes i hver enkel af de fire kommunalbestyrelser og 

Beredskabsstyrelsen skal have lejlighed til at udtale sig om dimensioneringsplanen forud 

for kommunalbestyrelsernes vedtagelse. Det betyder, at vi skal være færdige med den 

risikobaserede dimensionering lige omkring 1. august, hvilket giver et stort pres på hele 

organisationen. 

  

Kasper Sønderdahl gennemgik notatet. I forbindelse med gennemgangen blev en række 

emner drøftet. 

 

Udvalget havde følgende kommentarer:  

at man i visionen bør dæmpe formuleringen om, at vi gennem risikostyring og 

forebyggelse forhindrer at alvorlige hændelser indtræffer og i stedet formulerer det 

sådan, at vi søger at begrænse sandsynligheden for og konsekvenserne af, at 

alvorlige hændelser indtræffer. 

at  der skal tages særskilt stilling til håndtering af de lovbestemte opgaver, der falder 

uden for beredskabsloven, herunder skorstensfejning, fyrværkeri, sikringsrum. 



at  navnet på det nye beredskab med fordel kunne være Kronjyllands Brandvæsen. 

 

At  en medarbejderrepræsentant med fordel kunne indgå i den nye 

beredskabskommission med stemmeret.  

 

Der var en kort drøftelse af, hvor man med fordel kan placere den brandtekniske 

byggesagsbehandling i forhold til Byggelovens kapitel 5. Kasper Sønderdahl 

orienterede om, at den administrative styregruppe har besluttet, at placeringen af 

denne opgave behøver en ny drøftelse i den administrative styregruppe, inden man 

er klar til at give sin anbefaling om opgavens placering til den politiske styregruppe. 

 

At  der bør køres 1+3 fra basisberedskaberne og 1+7 fra klyngeberedskaberne. Der var i 

materialet noteret 1+6. Dette bliver tilrettet. 

 

At  der kan opnås besparelser på sluknings-samarbejdsaftalerne med Viborg og 

Silkeborg, hvis Hammel gøres til klyngeberedskab. 

 

At medarbejderne på Djursland ikke vil acceptere at skulle køre 1+3 til bygningsbrand. 

Kasper Sønderdahl orienterede om, at dette heller ikke var tilfældet. Til 

bygningsbrand vil der blive afsendt 1+3 fra nærmeste basisberedskab og yderligere 

mandskab fra nærmeste klyngeberedskab. Tanken med et basisberedskab er, at vi 

forsøger at bevare alle stationer, men at vi reducerer nogle stationer i biler, udstyr og 

mandskab, så de fremover kun skal køre 1+3 med assistance fra en klyngestation, 

som ligger lidt længere væk. For at dette kan lade sig gøre udstyres 

basisberedskaberne med tanksprøjter, så der er tilstrækkelig vandkapacitet. 

 

at  notatets afsnit om ændringer af stationer var bortfaldet. Det viser sig, at der ved 

notatets konvertering fra pdf til word var forsvundet et afsnit. Kasper Sønderdahl 

påpegede at der næste dag bliver udsendt korrektioner til den politiske styregruppe 

og til det midlertidige medarbejderudvalg. 

 

At tallene i tabellen på side 17 om antal deltidsansatte i Favrskov Kommune også 

indeholdt Falck-ansatte. Kasper Sønderdahl vil rette tabellen til. 

 

Ad 3. Scenarier for mulige effektiviseringer 

Scenarierne blev ikke gennemgået i detaljer grundet tidsmangel. Det blev aftalt, at der 

afholdes et nyt møde af tre timers varighed mandag den 15. juni. 

  



 

Ad. 4. Gensidig orientering 

Det blev ønsket, at der snarest udarbejdes en medarbejderorientering til alle ansatte i 

beredskaberne om status på etablering og sammenlægning. 

 

Ad. 5 Kommunikation efter mødet 

Det blev foreslået, at der rundsendes en skriftlig orientering efter den politiske 

styregruppes møde, så alle medlemmerne i det midlertidige medarbejderudvalg får klar 

besked om, hvad der kan kommunikeres. 

 

Næste møde holdes den 15. juni kl. 17.00. 

 

 

For referat 

/Kasper Sønderdahl 


