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Side 2

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden
Sagsbehandler: Drr0008
SagsID: EXT-2016-00331

Beslutning
Godkendt.
Ej til stede
Ulrik Wilbek (V).

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Dagsordenen skal godkendes.
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2 (Offentlig) Trivselsundersøgelse
Sagsbehandler: Drr0008
SagsID: EXT-2018-00325

Resume
Orientering om trivselsundersøgelse i Midtjysk Brand & Redning.

Indstilling
Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,


at orienteringen drøftes

Beslutning
Beredskabskommissionen udtrykker tillid til Beredskabsdirektøren og til, at
beredskabsdirektøren kan igangsætte og gennemføre de nødvendige initiativer og processer til
løsning af de udfordringer, der beskrives i rapporten.
MED-udvalget skal re-startes i forhold til ”Roller”, ”Samarbejde”, ”Ansvar”, ”Forventninger”,
”Forpligtelser” m.m. MED-udvalget arbejder med udvalgte emner fra rapporten.
Beredskabskommissionen følger udviklingen i igangsatte handlinger og initiativer på de
næstkommende møder.
Ej til stede
Ulrik Wilbek (V).

Tidligere beslutninger
Udvalg: Beredskabskommissionen
Dato: 25-09-2018

Konsulent Mia Tjerrild præsenterede undersøgelse og hovedkonklusioner. Sagen drøftes videre
på ekstraordinært møde i Beredskabskommissionen 2. oktober 2018.
Ej til stede
Jens Kaasgaard og Harry E. Madsen (O).

Sagen
Supplerende beskrivelse af sagen

Side 4

Sagen er foreløbigt drøftet på ordinært møde den 25. september 2018, hvor konsulent Mia
Tjerrild præsenterede undersøgelse og hovedkonklusioner. Sagen drøftes videre på dette
ekstraordinære møde, hvor Mia Tjerrild ikke har mulighed for at deltage.

Beskrivelse af sagen
Der er efter sommerferien 2018 gennemført en kvalitativ trivselsundersøgelse for de ansatte i
Midtjysk Brand & Redning. Formålet har været at tage temperaturen 2,5 år inde i
sammenlægningen. Det bemærkes, at der er tale om en aktuel temperaturmåling med et
medarbejderperspektiv. Altså ikke en 360 graders måling, der også inkluderer borgere,
erhvervsliv, politisk og administrativ ledelse m.m.
Ekstern Organisations- og ledelseskonsulent Mia Tjerrild har udarbejdet undersøgelsesdesign,
faciliteret processen og udarbejdet rapportering med konklusioner og anbefalinger.
Efterfølgende er disse præsenteret for MED-udvalget i Midtjysk Brand & Redning på møde den
11. september 2018.
På baggrund af konklusionerne anerkender leder- og medarbejderside, at rapporten viser
behov for en gennemgribende indsats på flere områder, herunder med særligt fokus på
ledelsesforhold. I lyset af sidstnævnte har medarbejdersiden ønsket, at den videre proces med
udpegning af indsatsområder og udarbejdelse af handlingsplaner forestås af en uvildig person.
Der afholdes i den forbindelse ekstraordinært MED-møde 20. september 2018.
Mia Tjerrild vil gennemgå rapportens hovedkonklusioner for beredskabskommissionen, ligesom
der vil blive orienteret om det videre procesforløb.
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3 (Offentlig) Underskriftsside
Sagsbehandler: Drr0008
SagsID: EXT-2016-00364

Beslutning
.
Ej til stede
Ulrik Wilbek (V).

Tidligere beslutninger
…

Sagen
Beskrivelse af sagen
Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.
For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på
Godkend.
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